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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 60 
Počet stran příloh: 15 
Počet titulů v seznamu literatury: adekvátně tématu DP 
 
 
 
 
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 p řínos 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: 
 
Volba tématu a typ diplomové práce: 

• Hodnotím pozitivně volbu tématu diplomové práce, autorka si vybrala téma, které 
umožňuje díky analýze pojetí výuky u učitelů postihnout podstatné rysy výuky včetně 
příležitostí pro její proměnu. Autorka je učitelka na 1. stupni základní školy a 
problematika jí je tak blízká. Empirický výzkum dané problematiky – přes jeho 
důležitost - není příliš častý, proto je dobře zvolený i typ DP – jde o práci teoreticko- 
empirickou. 

Komentá ře  k teoretické části DP:   
• Teoretická část je přehledně strukturována. Autorka vede stručný výklad od vymezení 

základních konceptů, podrobněji charakterizuje pojetí výuky a vzhledem k zaměření 
empirického šetření se věnuje také problematice změn v pojetí výuky a výčtu metod, 
kterými se zkoumá pojetí výuky. Text je popisný, v tématu, které je komplexní, by bylo 
žádoucí jít do hlubších a vícestranných analýz (podle mého názoru je to dáno také 
využíváním především učebnicových zdrojů). 

Komentá ře k empirické části DP:  
• Obdobně část prezentující empirický výzkum má přehlednou strukturu: autorka 

představuje cíl, výzkumný problém a výzkumné otázky. Základní metodou zkoumající 
charakteristiku učitelova pojetí výuky je dotazník s nedokončenými výroky (metoda je 
převzata z publikace Mareše) a pozorování, chybně označené jako zúčastněné 
pozorování. O pozorování také dostáváme v metodologické části poměrně málo 
informací. Rozhovor pak byl zvolen jako metoda zkoumající proměny učitelova pojetí 
výuky. 

• Přehledně jsou zpracována také data z výzkumu. Za důležité považuji to, že data 
z projektivní techniky autorka konfrontovala s výsledky svého pozorování: ke škodě 
věci se jen velmi málo pouští do interpretací. Předkládání informací a malý ohled na 
interpretaci se týká také části zkoumající proměny učitelského pojetí výuky. 

•  Souhlasím s autorkou, že problematika učitelského pojetí výuky je velmi komplexní a 
poměrně komplikovaná pro výzkumné přístupy: proto soudím, že by jak diskuse, tak 
závěry mohly více tuto komplexnost a komplikovanost brát v úvahu.  

Komentá ře k formální stránce DP:  
• Autorka si občas napomáhá posouvání textu citacemi. V metodologické části používá 

budoucí čas, DP je však zprávou o výzkumu, který se již stal. V textu lze nalézt 
občasné jazykové chyby (středočeský kraj) 

 
Otázky a nám ěty k diskusi p ři obhajob ě: 

• Jaká úskalí může mít zkoumání pojetí výuky u učitelů na té samé škole, na které 
autorka pracuje? 

• Prosím autorku, aby konkrétněji popsala svoje pozorování v hodinách. 
• Prosím autorku, zda by se při obhajobě pokusila vyrovnat s dalšími koncepty v dané 

oblasti, především s konceptem subjektivních teorií učitele. (Nápomocná by jí mohla 
být studie Koubka a Janíka v časopise Studia paedagogica, 2015, č.3)  

 
Závěr posouzení diplomové práce: 
Kateřina Dvořáková se snažila poctivě zpracovat poměrně komplikovanou problematiku. 
Vážím si její trpělivosti při zpracovávání dat a úpravách textu.  
Doporučení k obhajobě: doporu čuji  
 
Navrhovaná  klasifikace:  v e l m i  d o b ř e (po výborné obhajobě je však možné 
klasifikovat výborně). 
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