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I. Formální kritéria

ano

zčásti

ne

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.
3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení
problému.
5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání,
závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).

Komentář: Autor v úvodu stručně představuje Českou školní inspekci a její poslání. Cíl práce
v úvodu stanoven není, vyjádřen je pouze v názvu práce. Závěr práce shrnuje jednotlivé
kapitoly práce, celkový přínos práce zde představen není.
II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu
charakteru studovaného oboru (ZSV).

ano

zčásti

ne

Komentář: Autor vhodně zapojuje činnost školní inspekce do historických souvislostí.
K novodobé historii působení školní inspekce není k dispozici dostatek zpracovaných zdrojů.
Autor tak pracuje pouze s jednou publikací a internetovými zdroji k dílčím tématům. Práce
může sloužit studentům učitelství a začínajícím učitelům jako první uvedení do problematiky
kontroly a hodnocení ve vzdělávání. U popisu kompetencí a náplni práce ČŠI oceňuji uvádění
konkrétních příkladů k různým typům činností.
III. Jazyková kritéria

ano

zčásti

ne

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.
3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a
rozumí jí.
4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a
vlastní myšlenky.
5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové
přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu.

Komentář: Jazyková kritéria práce naplňuje bez připomínek.

IV. Otázky k obhajobě
Otázky do diskuze (opt. dvě):
1. Představte přínos ČŠI k řešení a vyhodnocení dopadů pandemické situace 2020/21 v oblasti
vzdělávání.

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.
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