
Posouzení bakalářské práce Lenky Hlaváčkové „Analýza vzdělání žákyň v oboru 

kosmetička se zaměřením na oblast pedikúry“ 

    Cílem předložené bakalářské práce je analýza vzdělání žákyň v oboru kosmetička se 

zaměřením na oblast pedikúry.  Cíl je potom rozpracován do dílčích otázek: očekávání a 

zájem studentů o obor, studium pedikúry na střední školy a její zastoupením v teoretické a 

praktické výuce, postup prohlubování učiva a znalostí během studia a vliv teoretické a 

zejména praktické výuky na znalosti a dovednosti.  

     Teoretická část je neúměrně dlouhá vzhledem k části výzkumné. Zahrnuje celkově velké 

množství informací, které jsou zbytečné, např. vývoj pedikúry v historii, podrobný popis 

práce a znalostí, které by měl pedikér znát. I když jsou některé otázky součástí testu, který 

bylo studentkám předložen, nemusely být všechny informace uváděny v teoretické částí.  

     Podstatné je, že je zde obsažen popis školy, na které byl výzkum prováděn z hlediska 

jejího zaměření a vývoje a Rámcový a Školní vzdělávací program pro obor Kosmetické 

služby, osnovy (v příloze) a možnosti uplatnění absolventů.  

     Výzkum znalostí studentek byl proveden dotazníkem. Nejednalo se o klasický didaktický 

test, dotazník obsahoval další části, které byly zaměřeny na zájem o studium, volbu oboru, 

spokojenost se studiem a praktickou přípravou apod. Vzorek je správně popsán, tvořilo jej 42 

studentek čtyř ročníků studia. Podoba dotazníku je v příloze práce a byla přizpůsobena učivu 

jednotlivých ročníků studia.  

     Dotazníková data jsou zpracována po jednotlivých ročnících a po jednotlivých otázkách 

dotazníku. V tomto stadiu asi není příliš vhodné vkládat do dat také hodnocení autorky, např. 

jedná se o smutný fakt, nebo odpovědi mě zklamaly. Což jsou spíše záležitosti závěru 

výzkumu. Přesto jsou výsledky zpracovány velmi podrobně a přinášejí zajímavé informace. 

Autorka zvolila u otevřených odpovědí hodnocení pomocí procent. V obhajobě by bylo 

vhodné, aby tento postup více přiblížila. 

     Celkové výsledky jsou potom popsány v jedné tabulce a ve třech grafech.  

     Data jsou zpracována stejně, i když mají rozdílnou povahu. Vedle znalostí teoretických a 

praktických, jde i o vztah o oboru, spokojenost, výhledy do budoucna. Tato data měla být 

zpracována samostatně, protože těžko lze říci, co jsou „správně odpovědi“.  

     I tak jsou výsledky zajímavé, zejména kolísající znalosti, vztah k mistrové odborného 

výcviku, celkový přístup ke studiu. Práce obsahuje i interpretaci těchto závěrů.  

      Naopak postrádám diskusi výsledků s rámcovým vzdělávacím programem a osnovami.  

      Práce Lenky Hlaváčkové splňuje základní nároky na bakalářskou práci a doporučuji jí 

k obhajobě. 
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