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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Srovnání výuky elektrotechniky na středních odborných školách za první 
republiky a dnes 

Jméno autora: Peter Budai 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Institut pedagogických a psychologických studií, MÚVS 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadané téma předpokládá běžnou kombinaci uplatnění znalostí z odborné literatury odpovídající vybranému oboru se 
studiem archivních pramenů. Cílem bylo objektivně zhodnotit styl a obsah výuky elektrotechnických předmětů na 
československých středních odborných školách v rocích 1919 až 1938 a srovnat ho se stylem výuky v současnosti. 
Vymezený cíl i stanovené metody považuji za méně náročný až lehčí. 

 

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. 

Už ze samotného zadání je na první pohled patrná snaha o zúžení tématu, včetně poznámky o tom, že práce bude čistě 
teoretického charakteru.  To samo o sobě nemusí být problémem, pokud se předpokládá, že se student bude tématu 
věnovat do hloubky. Bohužel, i přes toto víceméně šalamounské zadání, se autorovi předložené bakalářské práce nedaří 
uchopit téma a zpracovat ho takovým způsobem, aby odpovídal nárokům na vědecké práce. Už jenom základní podmínka 
– nasbírat dostatečné množství dat k plánované komparaci – je splněna nedostatečně. Je pak logické, že student, který se 
ve své práci opírá pouze o jedinou metodu analýzy má problém jakékoliv zjištění zhodnotit. A to je podle mého názoru 
také hlavním příčinou toho, že se studentovi nepodařilo dojít k závěrům, které by bylo možné uznat za adekvátní 
původnímu zadání. Zásadní výhrady mám také ke struktuře práce, kde zcela chybí část věnovaná metodologii. V této 
souvislosti postrádám rovněž popis výzkumných otázek, včetně odpovědí na ně, které by mohly ve výsledku autorovi velmi 
pomoci při tvorbě závěrečné kapitoly. V neposlední řadě lze už za první náznak „slabého“ obsahu bp považovat její 
„hraniční“ rozsah (35 stran včetně všech formálních vstupů i seznamu literatury)! 

 

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

Zdá se, že návrh zvoleného postupu byl zpočátku správný. Protože ale autor práce po celou dobu zpracovávání tématu 
zůstává na povrchu – pak se mu nedaří ani zorientovat v pramenech a informacích. Ba ani dobře zvolená komparace jako 
hlavní nástroj nemůže být realizována dle očekávání, protože nelze navázat ani na klasické využití badatelského přístupu. 
Je také na škodu věci, že se přímo nabízí část práce, kde se student zabývá prostou „rešerší“ dokumentů obohatit o využití 
alespoň jedné další vhodné metody doplňující historický výzkum, k čemuž v daném případě nedošlo.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Na základě uvedených skutečností nemohu jinak než odbornou úroveň práce hodnotit dostatečně. Přestože zadání práce 
skýtá různé možnosti jak „lépe“ odborně zpracovat, a navíc jde v současnosti o krásné aktuální téma, které můžeme 
zařadit do oblasti rozvoje oborových didaktik. Mrzí mě, že v celé práci jsem ke svému zklamání nezaznamenala skutečný 
zájem studenta řešit problém proměn obsahu a pojetí vzdělávání, konkrétně v kontextu s novými potřebami. Možná šíře 
zisku podkladů z praxe (i přes ztíženou práci v podmínkách koronavirové doby) pak žalostně chybí pro možnost tvorby 
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třeba i dílčích odborných výstupů. Nenacházím nikde v textu ani klíčovou pasáž zabývající se vymezením souvisejících 
didaktických pojmů jako „styl a obsah výuky“, což není ve prospěch studenta ani s ohledem k jeho specializaci, spíše 
naopak. Sám autor na poslední stránce práce přiznává určité nedostátí svým původním cílům, kde konkrétně uvádí, že 
„obsah výuky se změnil hlavně v těch oblastech, kde bylo za ta léta dosaženo podstatného technického pokroku nebo 
předefinování používaných pojmů. Práce slouží jenom jako určitý odrazový můstek pro komplexní srovnání výuky 
elektrotechnických předmětů…. Nutno konstatovat, že na odbornou práci je takto uvedený závěr opravdu málo. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odbornou úroveň textu snižuje i slabší formální úroveň práce. Paradoxně výhodou textu je, že student převážně využívá 
nepřímých citací, kdy není na první pohled zřejmé, co ještě citace je a co už není. Vlastních názorů je zde dle mého odhadu 
málo, proto nelze objektivně posoudit ani kvalitu jazykové stránky práce. Připomínky lze mít také k nedostatečnému 
popisu obrázků, zcela chybí i jejich seznam na konci textu. Typograficky pak bp víceméně odpovídá požadavkům školy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Tuto položku by měl zhodnotit zejména vedoucí práce, kterému náleží i tzv. citační kontrola. Protože jsem dostala práci 
k posouzení na poslední chvíli a časově nemám možnost si sama nechat ověřit v systému, pak mohu vyjádřit pouze svůj 
názor. Nerada bych studentovi uškodila, ale domnívám se, že citací je nadbytek, přestože to tak při běžném procházení 
textu nevypadá. Student totiž využívá odkazování na bibliografické citace pořadovým číslem poznámky v hranatých 
závorkách. Navíc Seznam použité literatury je docela chudý, nemluvě k mému zjištění, že ani nebyly při psaní plně využity 
veškeré zdroje uvedené v zadání práce. Chápu, že je v současné krizi složité půjčit si dostatek knih ke studiu v knihovně, ale 
též v prostředí internetu se dnes nachází řada souvis. zdrojů, s nimiž – soudě dle Seznamu – autor ofic. vůbec nepracoval. 

 

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. 
Na závěr bych ráda uvedla, že předložená bakalářská práce je pro mě velkým zklamáním. Já osobně ji spíš považuji za 
přípravný text nebo pokus o bp, který se v určitých částech více či méně podobá lepší práci seminárního charakteru. Na 
posteru, tak jak je vložen do systému, není z mého pohledu už vůbec co hodnotit – neúplný text bez jakéhokoliv dalšího 
grafického zpracování snad není možné ani za poster (jako odborný/vědecký plakát) považovat.  

 

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. 
Vše důležité jsem již vepsala do hodnocení k jednotlivým kritériím. Mrzí mě, že pěkně zvolené téma, které si by 
zasloužilo daleko hlubší propracování a které mohlo mít ve výsledku potenciál pro další výzkumníky z řad 
studentů, je nyní odkázáno k zapomenutí. Studentovi samotnému bych doporučovala, aby vzal rozum do hrsti a 
kriticky se zamyslel – nejen u obhajoby – nad svým přístupem k (na)psaní odborné práce. Pokud se mu podaří 
práci úspěšně obhájit, pak nechť na čas poodstoupí od svého výstupu, ale posléze se k němu z vlastní vůle vrátí. 
Věřím, že si pak sám uvědomí, jak málo do práce vložil… i to je velmi zapotřebí z hlediska pedagogické reflexe.  

Přes všechny výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě. Úspěšné uzavření studia podmiňuji 
kvalitně připrav. prezentací a posterem, díky nimž by student mohl aspoň částečně obhájit své odborné snahy.    

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 

 
Datum: 5.2.2021     Podpis: Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., v.r. 


