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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):  
Předložená diplomová práce se zabývá tématem z oblasti andragogiky, které je označováno 
jako tvorba pojmových map. Autorka své téma směrovala do výuky dospělých studujících 

v kombinovaném studiu pedagogických oborů. V teoretické části diplomové práce jsou 
popsány změny v procesu učení, které přicházejí spolu s věkem studujících. Následně 
jsou podány informace o pojmových mapách a popsány možnosti jejich využití. Autorka 
se věnovala i otázkám výhod a nevýhod, které tato názorná grafická technika uchopení a 
zpracování dat či informací přináší. Empirická část obsahuje výzkumnou kvalitativní 
sondu zkoumající subjektivní názory studentů kombinovaného vysokoškolského studia 
na změny jejich schopnosti učit se. Autorka nechala respondenty prakticky zkoušet 
techniku pojmového mapování a zjišťovala jejich postoje k této technice. Text je  doplněn 
přílohami, kde jsou uvedeny ukázky zpracovaných pojmových map.  
 
Práce je napsána velice čtivě a přináší velice dobrý vhled do techniky zpracování 
pojmových map. Popsán je vývoj této techniky, k němuž lze vznést drobnější připomínku 
spočívající v tom, že autorka píše o konstruktivismu, který pojímá jako schopnost 
spoluúčasti či spolukonstituce při tvorbě pojmových map. Učící se je přitom aktivním 
subjektem. Její pojetí (a citovaných autorů) se blíží pojetí německé klasiky (viz s. 40 a 
dále), v níž již Kant podtrhl aktivní úlohu poznávajících v procesu poznávání, když 
upozornil na to, že předpoklady pro vytváření poznávaných předmětů jsou v lidské mysli 
jako takové; samotný proces poznání pracující se smyslovou látkou znamená pořádání 
této látky a její konstituce do předmětné podoby. Konstruktivistické teorie dvacátého 
století, navazující na problematiku konstituce předmětů v naší mysli, kladou akcenty na 
přejímání pojmů ze sociálního prostředí, podtrhují spíše skutečnost, že konstituce reality 
je výtvorem society, jejíž je jedinec součástí. 
 
Autorka v textu diplomové krok za krokem uvádí čtenáře do procesu tvorby pojmových 
map a poukazuje na jejich přínos pro proces učení. Následně poukazuje i na možné 
nevýhody a na skutečnost, že zdaleka ne všem studujícím tato „názorná“ technika 
zpracování učiva vyhovuje; má i některé možné limity. V malé a vhodně koncipované 
sondě je čtenář uveden do reálných problémů, s nimiž se tvůrci pojmových map 
setkávají. Metodologicky jde o velice zdařilou část předloženého textu.  
 
Celkové hodnocení: předložená diplomová práce je napsána velmi kultivovaně, uvádí 
zasvěceným způsobem čtenáře do zkoumané problematiky a lze ji pojmout jako vysoce 
návodný a metodický postup použitelný v procesu učení náročnějším obsahům, které lze 
pojmově zpracovat a uspořádat. K práce nemám větší připomínky, naopak oceňuji 
erudici autorky a konstatuji, že diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce 
diplomové. 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
Datum 15.5.2017                                                                 doc. PhDr. Jaroslav Koťa  

Které předměty se jeví jako vhodné k tvorbě pojmových map? 
Které předměty a partie látky se naopak zřejmě nehodí k tvorbě pojmových map? 


