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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Význam učebních otázek pro rozvoj komunikativních dovedností žáků 
Jméno autora: Ing. Karel Muzika 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PaedDr. Milan Škrabal 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Bakalářská práce je zaměřena na stále aktuální tematiku, nárokuje sledování pojetí přístupu jak učitele k přípravě a realizaci 
výchovně vzdělávacího procesu, tak žáka mj. pokud se týká jeho aktivní účasti v tomto procesu i se zřetelem na efektivitu 
výsledků výchovy a vzdělávání, a to s ohledem na jeho připravenost na další etapy vzdělávání i aktivní, kvalitní profesní 
působení.  
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Pojetí tématu předložené bakalářské práce zakládá příslušnou hloubku koncepčního propracování, vytvoření teoretické báze 
Pro zdůvodnění jednotlivých etap řešení tématu i potřebnou hloubku a rozsah empirické sondy. Tyto aspekty ve zpracování 
bakalářské práce vykazují určité rezervy. Ukazují na menší zkušenost autora s prací tohoto typu. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Základní schéma plánu řešení tématu respektuje možnosti a potřeby naplnění záměru. Určitá neujasněnost v přístupu k jeho 
řešení, kdy je zřejmá menší zkušenost v odborné tvůrčí činnosti, se odráží v nedostatcích propojení jednotlivých etap 
naplnění cíle práce, resp. pak i struktury práce. Autor má problémy s vymezením teoretických východisek. Postrádána je 
hlubší práce s odbornou literaturou, ze zvoleného spektra zdrojů přitom lze vycházet. Je tak sice shromážděn soubor 
informací, avšak jejich dopracování do roviny podpory sledování problematiky, důkladnějšího založení empirické části atp. 
vykazuje určité rezervy. Menší zkušenosti autora se odráží v metodologickém uchopení a určení konceptu řešení tématu. Jak 
ostatně autor sám uvádí, patrně snad i jako výstup práce na tématu, práce se zdroji vedla k jeho vlastnímu poučení, avšak 
odraz ve vymezení východisek pro jádro tématu má určité rezervy. Týká se to jak teoretické, tak i empirické části, jejich 
propojení atp. Řada poznatků teoretické povahy je např. poněkud neústrojně uvedena v bloku empirické části (např. druhy 
pozorování), aniž je jednoznačně stanovena úloha těchto poznatků v rámci vlastního empirického šetření autora. V práci 
zůstala řada subjektivně pojatých patrně poznámek, které možná dokreslují některé pocitové okruhy autora, pro řešení 
tématu však jejich využití není patrné (za jiné např. str. 59). Zvolený a v práci zaznamenaný výzkumný vzorek se jeví jako dost 
skromný pro vyhodnocení, byť chápeme tuto etapu spíše jako model postupu, prakticky spíše předvýzkum.  
Shrneme-li – téma je aktuální, má potencialitu zpracování jako téma bakalářské práce, schéma řešení je možno brát jako 
vhodné, metodologické založení a realizace řešení zůstávají v některých pasážích ne zcela završené. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Jak již bylo uvedeno, menší zkušenosti autora ovlivnily různorodost ve zpracování jednotlivých pasáží. Řada relevantních 
poznatků zaznamenaných teoretickou částí při hlubším propracování by lépe sloužila jako teoretická východiska empirického 
zjištění. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Splňuje základní požadavky. Zvolený styl není jednotně volený a vyvážený pro všechny části jako celek, zvolený styl 
prezentace v první osobě v této souvislosti spíše podtrhuje určitou míru rezerv v odborném přístupu, určitou míru 
subjektivismu ve vyhodnocování, v interpretaci. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Spektrum odborné literatury s výhradou splňuje požadavky se zřetelem na zaměření tématu. Postrádána je hlubší práce 
s odbornou literaturou, ze zvoleného spektra zdrojů přitom lze vycházet pro potřeby stanovení východisek.  Uvedení 
některých zdrojů (z internetu) neodpovídá požadavku na relevantní zdroje odborné literatury. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Téma je aktuální, má potencialitu zpracování jako téma bakalářské práce, schéma, záměr řešení je možno brát jako vhodné, 
metodologické založení a realizace řešení zůstávají v některých pasážích ne zcela završené. Subjektivní a emocionálně 
vedené závěry v některých pasážích nepodporují dostatečně naplnění požadavku na odbornou práci. 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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