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1. Obsah a struktura práce 
 

Téma práce je aktuální a je v souladu s odborným zaměřením katedry. Autorka si klade za cíl 

analyzovat obsahové zaměření kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogy základních škol v 

Moravskoslezském kraji. Postup výkladu je logický a přehledný, struktura práce je adekvátní. V 

teoretické části se autorka věnuje nejprve dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, a to 

stručně v evropském a podrobněji v českém kontextu. Uvádí klíčové kompetence pedagogů a 

následně charakterizuje situaci v oblasti dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji. V navazující 

empirické části jsou přiblíženy záměry uskutečněného výzkumu, který měl podobu kvantitativního 

dotazníkového šetření, jeho výsledky a zhodnocení zjištění. Rozsah textu odpovídá, až překračuje 

požadavky kladené na tento typ prací.   

 

2. Odborná úroveň 

 

Cíle práce jsou formulovány smysluplně a byly provedeným výzkumem dosaženy. Autorka 

dokumentuje adekvátní znalost řešené problematiky. Jistou výhradu mám vůči koncipování 

abstraktu, měl by se psát v přítomném, nikoli v budoucím čase. Obdobně v úvodu je vhodnější 

formulovat cíl v přítomném čase. Co se týče teoretické části, vůči obsahu nemám podstatnější 

námitky. Zdá se mi však, že členění textu je příliš detailní (mnoho podnadpisů) a vede 

k fragmentarizaci. Místy působí didakticky, zejména kvůli častému využívání odrážek. V empirické 

části oceňuji, že autorka svůj výzkum koncipovala na základě dosud uskutečněných šetření. Jeho 

hlavní slabinou je nízký počet respondentek/respondentů. Autorka si je této skutečnosti vědoma a 

zdůvodňuje ji. Samotná zjištění jsou adekvátně popsána a zhodnocena, doplněna o výpočet chí 

kvadrátu, který byl použit náležitě. Je formulovaných 5 hypotéz, u hypotézy 2 by bylo lepší rozdělit 

ji do dvou (samostatně chybějící a prospěšné kurzy). Právě v souvislosti s touto proměnnou je 

chyba na s. 57, kdy ve vztahu k chybějícím kurzům, je jako proměnná nejprve uvedena délka praxe 

a potom specializace pedagogů. Přestože je zobecnitelnost zjištění problematická vzhledem 

k malému výzkumnému souboru, výsledky šetření se mi jeví jako přínosné. Ukazují, jaký je pohled 

účastníků na obsah a formu kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Diskuse je dobře zpracována, 

autorka se jednak zamýšlí nad zjištěními a jednak srovnává svoje výsledky s jinými šetřeními.   

 

3. Práce s literaturou 

 

Práce s literaturou je na dobré úrovni. Autorka využívala relevantní zdroje, aktuální a vztahující se 

ke zkoumané problematice, ovšem převážně domácí. Postupovala na výjimky v souladu s platnou 

bibliografickou normou. Tou výjimkou je část diskuse, ve které nejsou odkazy v plné podobě (jsou 

uvedeny jména, chybí však rok publikování). 

 

4. Grafické zpracování 

 

Grafická podoba textu je přehledná, týká se to úpravy stránek i formulování nadpisů. Vzhledem 

k tomu, že byl realizován kvantitativní výzkum, autorka mohla při prezentaci výsledků ve větší míře 



využít tabulky a grafy. Zvýšila by se tak komunikativnost. Graf v příloze C měl být součástí 

hlavního textu práce.  

 

5. Jazyková úroveň 

 

Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text je čtivý. Jsou používány vhodné odborné termíny a 

pojmy. Korektura textu byla provedena kvalitně.  

 

6. Podnět k rozpravě 

 

Práce pojednává téměř výlučně o stavu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v České 

republice. Jaká je situace v tomto ohledu v jiných evropských zemích?   

 

7. Závěrečné hodnocení práce 
 

Práci celkově hodnotím pozitivně. Autorka se velmi dobře orientuje v analyzované problematice. 

Prokázala způsobilosti připravit, realizovat a zhodnotit empirický výzkum v dané oblasti studia. 

Bakalářskou práci doporučuji předložit k obhajobě. Navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  
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