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Jméno autora: Robert Kouřil
Název práce: Postoje středoškolských žáků k vyučovacím předmětům
Vedoucí práce: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Téma práce: aktuální
Téma bylo v literatuře: diskutuje se o něm
Práce je zaměřena: empiricky
Jazyková a stylistická úroveň práce: odpovídá
Rozsah práce: přiměřený
Použitá literatura: aktuální
Počet uváděných titulů: nedostatečný
Citace v textu: přiměřená
Statistické zpracování výsledků: na dobré úrovni, ale výsledky nejsou uvedeny u všech sledovaných otázek
Formální stránka práce: odpovídá s výhradami k názvům kapitol a způsobu zápisu odkazů na literaturu
Využitelnost pro praxi: střední
Cíl práce: splněn s výhradami
Úroveň bakalářské práce: odpovídá požadavkům s výhradami

Konkrétní náměty, připomínky nebo otázky vyžadující doplnění u obhajoby:
Téma bakalářské práce je jistě velmi aktuální a pro úspěšnost vzdělávání jedním ze zásadních faktorů.
V teoretické části autor vysvětluje základní pojmy. Výstižné je charakterizování postojů, méně přesvědčivé je
směšování témat postoj ke škole, k vyučování a vyučovacím předmětům. V teoretické části mohla být více
probrána role učitele a motivace žáka střední školy. Charakteristika vhodných metod pro zjišťování postojů je
výstižná. Obě části bakalářské práce by zhodnotilo uvedení výsledků obdobných výzkumů – v teoretické části
pro mapování tématu, v empirické pro interpretaci výsledků a diskuzi.
Empirická část svědčí o erudici autora při zacházení se statistickými výpočty. Bohužel si zkomplikoval
situaci otázkami, na něž chtěl získat odpovědi, ale nedoložil je prokazatelně výpočty. Ani hypotézy nejsou řádně
zdůvodněné, H3 a H4 se jeví podobné. Vzdalují se názvu bakalářské práce.
Autor sepsal svoji práci se zájmem, ale evidentně chybí využití většího počtu literárních zdrojů k tomuto tématu.
K obhajobě si připravte odpovědi na otázky a úkoly:
1. Jak souvisí věk a motivace žáků k vyučování?
2. Kteří činitelé ovlivňují oblíbenost vyučovacích předmětů? Patří mezi ně i rodiče? Zdůvodněte.
3. Doložte výpočty k odpovědím na otázky, které jste si stanovil.
Výsledné hodnocení:
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