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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vzhledem k aktuální společenské snaze a potřebě posilovat zájem mládeže o technické obory vzdělávání lze zadání práce 
považovat za přínosné, především pro konkrétní školu a pro zajišťování technicky vzdělaných absolventů, kterých je v 
současné době na trhu práce nedostatek. 
 

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 bakalářská práce splňuje zadání. V teoretické části přehledně charakterizuje motivaci k technickým předmětům u 
žáků střední odborné školy, působící v oboru dopravních prostředků.  U  analýzy bariér autor výstižně  popisuje  důvody 
klesajícího zájmu o technické předměty. V  empirické části podrobně  rozebírá tuto problematiku.  
 

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

Teoretická část obsahuje na dobré didaktické úrovni deskripci technického vzdělávání, motivace a analýzy omezení, 
týkajících se zájmu žáků o technické vzdělávání. Experimentální část má vcelku inovativní charakter, vedoucí k zajímavým 
závěrům, které jsou limitovány malým počtem respondentů.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň předložené práce plně odpovídá požadavkům kladeným na BP a to jak pokud jde o využití dostupných 
zdrojů, tak při prezentaci provedeného výzkumu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Nadprůměrný rozsah práce je dán šíří řešené problematiky, formální a grafická úprava je pečlivá, jazyková úroveň průměrná.  

 

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. 
Autor využil seriozně vybrané relevantní zdroje při správné citační etice. 
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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. 
K pozitivním momentům předložené práce patří důkladnost teoretické části a praktická využitelnost poznatků výzkumné 
části. BP je přínosem pro vedení školy i  učitele  technických předmětů. S konkrétními poznatky a doporučeními se dá 
pracovat,  při zohlednění míry  subjektivního hodnocení studentů, v  předmětových komisích  technických předmětů na 
sledované  škole. 

 
 
 

 

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. 
 
Předložená  BP se celkově jeví  jako  dobře pojatá a zpracovaná. Při její obhajobě by bylo vhodné, aby autor 
vyjádřil svůj názor na akceptaci uváděných doporučení a na reálný budoucí vývoj technických předmětů na našich 
středních  školách. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

  
Otázka:  
 
Stručně pohovořte o projektech na podporu technických oborů na SŠ a pilotním projektu Technická výchova na 
ZŠ. 
 
 
 
Datum: 9.4.2020     Podpis: 


