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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 104 
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Počet titulů v seznamu literatury: bohatý seznam zdrojů 
 
 
 
 
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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Celkové hodnocení práce: 
 

Výběr tématu a typu DP:  

Pozitivně hodnotím volbu tématu: zaměřit se na techniku pojmových  map u studentů 

kombinovaného studia je originální možnost, jak zjistit více o učení studentů v této formě, 

tedy v terénu, který není příliš zkoumán. Z tohoto důvodu je také vhodný typ diplomového 

úkolu, tj. teoreticko-empirický výzkumný projekt.  

 

 K teoretické části: 

 Teoretická část je dobře promyšlená – tvoří jak dobře popsaný rámec tématu (učení a 

schopnost učit se, nápomocné techniky pro učení, mentální mapování, pojmové 

mapy), tak propracovaná východiska empirického zkoumání. Za cenné považuji to, že 

autorka navazuje svůj výklad o pojmových mapách na širší koncepty učení se pojmům 

(Ausubel, Piaget, konstruktivismus aj.), přičemž výklad je skutečně výkladem 

problematiky, nikoliv hromaděním informací. Detailně a přitom přehledně jsou 

popsány pojmové mapy, předložena je problematika hodnocení pojmových map a jeho 

nástrojů, práce s pojmovými mapami při výuce, tj. vhledy, důležité pro empirický 

výzkum. Upozorňuji i na soulad obsahu s formou: časté a k pochopení textu 

nápomocné využívání obrázků mentálních a pojmových map. 

 

 

K empirické části a závěrům textu: 

 Autorka jasně stanovila cíle výzkumu, vázané na cíle celé diplomové práce, popsala 

výzkumný problém a jeho důležitost, přesně zformulovala základní výzkumné otázky i 

otázky doplňkové. Výstižně popsala metody i postup ve výzkumu - pilotní výzkum, 

samotné výzkumné šetření, způsob práce s daty. Výsledky zkoumání jsou popsány 

přehledně, srozumitelně, autorka je dovedná v interpretacích dat. Za pozornost stojí 

promyšlená a podnětná diskusní část, závěry jsou jasně formulované a přehledné.  

 

 

Otázka k diskusi při obhajobě: 
 Prosím autorku, aby uvedla některé náměty na optimální využívání mentálních map 

(včetně pojmových) v kombinovaném studiu (ve výuce i při samostudiu).  

 

 
 

Závěr posouzení  diplomové práce: 
Text diplomové práce Bc. Terezy Zůnové považuji za velmi zdařilý. Autorka nejen prokázala 

schopnost zvládat výzkumný projekt, ale ukazuje aktérům vysokoškolského vzdělávání (nejen 

v kombinovaném studiu) na  možnosti praktického využívání některých technik učení.  

 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
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