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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Typ práce: bakalářská 
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Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 

 

Splnění zadání splněno s většími 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. 

Téma je vysoce aktuální, vyznačuje se náročností se zřetelem na volbu tematického zaměření projektů, tak i na metodické 
založení, pedagogický a didaktický profil pojetí, zadání, realizace, vyhodnocení atp. projektů.  Autor sám se v práci 
zhodnocení zadání práce, resp. splnění cíle práce nevěnuje, zřejmě ponechává netradičně tuto úlohu na čtenáři. Určitá 
neujasněnost je patrná v použití odborné terminologie, řady pojmů z oblasti pedagogiky, didaktiky, projektování či aplikace 
projektové metody. Závěr práce není zpracován s ohledem na nezbytnost dokladování dosažených výsledků se zřetelem na 
zadání práce.  
 

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

Struktura práce představuje autorovy velké rezervy ve znalostech a v orientaci v pedagogických disciplínách. Práce značí 
zpracování s řadou nedostatků v odborném profilu celkově i se zřetelem na využití ve výchovně vzdělávacím procesu. Zřejmě 
malé zkušenosti autora jak ve výkonu učitelské pozice, s organizací výchovně vzdělávacího procesu, tak i v oblasti zpracování 
odborné práce jsou příčinou řady formálních, obsahově formálních, obsahových i metodologických a metodických  
nedostatků. Povrchnost přístupu má dopad na malou hloubku propracování tématu v ukazatelích vyplývajících z nezbytného 
pojetí práce, která je prioritně určena k užití v rámci výuky. Nezbytnost propojení s rámcovým a školním vzdělávacím 
programem, včetně koncepce příslušných tematických celků, studijními plány atp. má být neopomenutelnou orientací pro 
pojetí řešení tématu tohoto typu. Také v tomto směru má práce rezervy. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Téma vyžaduje propojení jednotlivých částí. Neodborně uchopená je také část – kapitola 3, a to jak v označení, tak pokud se 
týká struktury. Zde například nejsou pregnantně uvedena východiska, zdůvodnění pojetí návrhů projektů, cílů atp., 
směřujících k podmínkám jejich zadání, řešení atp. V této podobě jsou spíše jen přílohou, nikoliv však integrální součástí 
dokumentující záměr řešení, aplikaci odborné literatury, relevantního poznání v dané oblasti. Neujasněnost a nedostatečná 
orientace v odborné terminologii (nejen pedagogika, resp. didaktika) je dokumentována například kvalifikaci kategorie 
projekt jako metody (str. 5). Či je to snad v důsledku poněkud povrchního přístupu k nezbytnému odbornému profilu 
zpracování tématu. Zdůvodnění volby a pojetí tématu je ryze subjektivní povahy, bez opory v odborné literatuře, v poznání. 
Práce má spíše neuspořádaný charakter jak po obsahové stránce, tak stránce formálního zpracování. Postrádán je řádně 
propracovaný pedagogický zřetel, didaktická stránka zaměření, provedení i vyhodnocení realizace projektových úkolů.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce vykazuje velkou míru nedostatků v jazykové úrovni, práce vyžaduje jazykovou korekci. Výhrady jsou také k různým 
druhům písma, např. ve zpracování obsahu práce atd. Dále ve formátování apod. Práce tak působí poněkud odbytě. Rovněž 
by bylo vhodnější formulovat např. titulky se zřetelem na obsah jednotlivých pasáží. Například neodborně uchopené se jeví 
pojmenování kapitoly 3 bezobsažným názvem, bez členění této kapitoly atp. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací F - nedostatečně 
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. 
Rozsah použité literatury, zdrojů je velmi malý, jak do počtu, tak zejména co zvoleného spektra literatury se zřetelem na 
téma práce. Výhrady k uvedení zdrojů. Řada odkazů neodpovídá platné normě. Citování zdrojů a poznatků z literatury se 
vyznačuje mnohými rezervami. Například v textu je citace jen z dvou prací uvedených v seznamu: pořadové číslo 3 (Kolář, 
Šikulová) s citací na str. 17 a pořadové číslo 7 (Skalková) na straně 20. Ač jde o označené zdroje i vyznačené citace úseků 
těchto děl, v textu se s použitými poznatky v zásadě nepracuje.  Další v seznamu literatury (str. 58) uvedené zdroje nejsou 
v práci řádně zapracovány. Všechna ostatní vyjádření v práci tak mají být chápána jako autorská od autora této práce. Citace 
internetových zdrojů (uváděno jen v soupisu literatury, bez odrazu užití ve zpracování, v textu práce) jsou uvedeny v 
nedostatečné formě.  
 

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. 
Práce vykazuje řadu nedostatků v obsahové i formální stránce. Vyznačuje se značnou povrchností ve zpracování. 
Nedoporučuje se využívat práci bez řádného dopracování, zejména se zřetelem na oblast pedagogického, resp. didaktického 
profilu, dopracování využití relevantních zdrojů a s respektováním citační etiky, odborné terminologie, dopracování v oblasti 
jazykové stránky i formálního uspořádání. 

 
 

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. 
Práce splňuje alespoň základní požadavky, s výhradami doporučuji práci přijmout jako bakalářskou. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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