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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PRACOVNÍ LISTY PRO OBOR MALÍŘ-LAKÝRNÍK 
Jméno autora: JAN ZEMAN 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických disciplín 
Oponent práce: Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických disciplín 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zpracování zvoleného tématu velmi důležité pro školní praxi, pro zpracování jsou dostupné vzory pracovních listů 

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Předložená BP splňuje zadání, autor na základě teoretického studia vypracoval 6 pracovních listů, které ověřoval u žáků, u 
učitelů pak řízeným rozhovorem. 
 

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

Autor BP zvolil správnou metodu pro splnění stanoveného cíle. Postupoval systematicky, využil zkušenosti ze své práce, a to 
jednak jako učitel odborného výcviku, jednak jako profesionální řemeslník malíř-lakýrník. Provedl analýzu dostupných 
odborných textů a pak vytvářel pracovní listy a provedl jejich ověření.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odbornou úroveň bakalářské práce považuji za dobrou. Autor využil svých znalostí získaných studiem na MÚVS, studiem 
literatury a praktických zkušeností k relativně vhodné konstrukci pracovních listů i jejich vyhodnocení. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální stránce je práce vcelku dobře zpracována. Velkým problémem je jazyková stránka práce. Jednak v pracovních 
listech se ve stejné části střídají různé slovesné tvary (např. zajistěte, dodržovat, propláchneme), jednak v celém textu BP se 
vyskytují bohužel hrubé pravopisné chyby (např. s. 24, 32, 42, 42, 58), problémem je i chybějící interpunkce. Rozsah práce je 
vyhovující. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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.  
Výběr literatury považuji za vhodný a dostatečný pro bakalářskou práci. Všechny použité literární zdroje byly řádně citovány. 
U fotografií, kde není odkaz na zdroj, předpokládám, že jde o vlastní materiály. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vytvořené pracovní listy jsou po určité úpravě (hlavně stylistické) použitelné ve školní praxi. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená BP je rozdělena kromě úvodu a závěru na dvě části. 

     V teoretické části se autor práce nejprve velmi stručně v první kapitole zaměřil na základní pojmy týkající se 
školního vzdělávání, především didaktických kategorií (cíle, metody atd.). Tato část je kompilační povahy, působí 
dojmem formálního zařazení do práce. Ve druhé kapitole pak autor stručně charakterizuje tříletý učební obor 
Malíř – lakýrník. Porovnal pro tento obor RVP se ŠVP, porovnání přehledně znázornil graficky včetně odborného 
výcviku v 1. - 3. ročníku. Podkladem pro praktickou část BP se stala stručně provedená analýza 6 dostupných 
učebních textů z technologie malířských, natěračských a lakýrnických prací. Autor zjistil, že tématu vysokotlakové 
stříkání je věnována velmi malá pozornost, resp. žádná, a tím potvrdil aktuálnost zvoleného tématu BP. Poněkud 
nesourodě působí zařazení částí 2.5 a 2.6, spíše bych v teoretické části očekával pojednání o tvorbě pracovních 
listů z hlediska teorie (v seznamu literatury je odkaz na [8], ale v práci jsem využití nenašel) a pak konkrétně 
formulovat a zdůvodnit východiska pro vlastní tvorbu pracovních listů (v čem bude jejich podstata, účel, cíl, obsah 
a jeho předpokládaná odborná kvalita, didaktická hlediska atd.). „Něco“ z toho je ale přece jen stručně 
zformulováno v úvodu praktické části práce. 

     Praktická část má těžiště v konkrétní podobě vytvořených 6 různých na sebe navazujících pracovních listů. 
Jednotlivé listy jsou věcně dobře sestaveny, učební text je srozumitelný, je doplněn dostatečným počtem 
vhodných obrázků. Některé formulace ale vyžadují „vyladění“ srozumitelnosti. Např. na str. 35 formulace 
„Regulátor tlaku slouží k nastavení tlaku, které zařízení vytlačuje“. Takže co se vytlačuje? Otázky pro žáky 
v jednotlivých pracovních listech jsou vhodné, srozumitelné, jen u několika není gramaticky správná konstrukce 
věty (např. slovo jaké až na konci otázky, slova co či jak uprostřed tázací věty).  

    Postup ověření vytvořených pracovních listů u 28 žáků je výstižně popsán, samotné vyhodnocení 8 otázek je 
přehledně znázorněno výsečovými grafy. U grafu č. 13 neodpovídá opticky obsah žluté plochy obsahu okrové 
plochy (na optická zkreslení se u těchto grafů musí dávat pozor). Výsledky vyhodnocení potvrdily vhodnost 
pracovních listů. Postrádám uvedení výsledku, jak správně či chybně odpovídali po odborné stránce žáci. Mohli 
nahlížet do textu? Je škoda, že v příloze není uveden aspoň jeden pracovní list a to jakou měl podobu po vyplnění 
vybraných žáků. 

      Výsledky šetření u učitelů měly být uvedeny podrobněji, např. chybí struktura a záznam rozhovoru, drobné 
návrhy učitelů (není ani uvedeno, kolika učitelů se rozhovor týkal). 

Drobné připomínky: a) Na str. 36 v 1. otázce je dotaz, co znamenají písmena na obrázku. Myslí se tím písmena B, 
C, D. Jenže na obrázku jsou též písmena v názvu STORCH – takže problematické; b) Proč se stejná křížovka opakuje 
v 6. listu, když je již uvedena v listu 3?  

     Přes výše uvedené výhrady považuji cíl bakalářské práce za splněný. Práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

Otázka k obhajobě: a)  Měli žáci možnost seznámit se v reálu se strojem Airless v návaznosti na práci s pracovními  
listy? 

                                      b)  Jak byste postupoval při tvorbě nové varianty pracovních listů téhož zaměření (obsahu 
učiva) na základě získaných zkušeností? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Datum: 1.2.2018     Podpis: 


