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Diplomová práce se zabývá možnostmi podpory technického myšlení a vlivem na zvýšení zájmu
o studium škol s technickým zaměřením. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a empirické.

V teoretické části se studentka zabývá charakteristikou stavebního podniku a jeho potřeb, které
souvisejí s technickým vzděláváním a tím i s potřebou technického myšlení zaměstnanců. Velice
podrobně je zde vysvětlen pojem myšlení, jeho vývoje a směřování. Tato část vyžadovala studium
velkého množství odborné literatury z oboru psychologie a pedagogiky. Výsledkem je velmi
přehledný a srozumitelný text vysvětlující základní principy technického myšlení.

V empirické části studentka v praxi ověřuje získané teoretické poznatky. Měla možnost pracovat
půl roku s dětmi prvního stupně na technických úlohách. V diplomové práci je uvedeno pečlivé
sledování práce dětí v jednotlivých hodinách včetně závěrů. Zpětnou vazbu na vliv technického
kroužku získala i prostřednictvím dotazníků, které vyplnili rodiče dětí navštěvujících technický
kroužek.

Součástí empirické části byla také analýza současné situace ve stavebnictví, která byla provedena
pomocí řízeného rozhovoru s majiteli stavebních firem a dotazníkového šetření sjejich zaměstnanci.
Jako velmi pozitivní je zde hodnocen fakt, že jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci projevili vysokou
mřru pochopení pro diplomovou práci a ochotu spolupracovat.

Ze závěrů práce vyplývá, že lidé pracující v technických oborech mají zájem u svých dětí
• j

podporovat-technické myšlení, uvědomují si, že pro práci v technických oborech je to nezbytné a
zároveň hodnotí,' že současné školství není tomuto způsobu motivace a vzdělávání příliš přístupné. To
se odráží i v klesajícím zájmu o studium těchto oborů napříč celým vzdělávacím systémem - učební
obory, střední i vysoké školy.

Diplomová práce je značně rozsáhlá a její zpracování, vzhledem k empirické části bylo velmi
časově náročné. Nepřináší sice žádné převratně překvapivé závěry, ale ukazuje cestu, jak zvýšit zájem
o technické o~ory a jejich studium a mohla by rozproudit zajímavou diskuzi o budoucnosti českého
školství. Poznatrey získané při empirických šetřeních by bylo vhodné publikovat v odborném
pedagogickém časopise.

Diplomová práce splňuje požadavky zadání v celém svém rozsahu aje doporučena k obhajobě.

Klasifikační stupeň ECTS: A/l,O
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


