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*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě

•

•

V teoretické části přesně neodlišuje problémy ve školství a
problémy pramenící s vnímáním učitele společností (v kap 1.2.1. a
1.2.2.)– jak byste to uvedla na pravou míru?....a dále - proč jsou
následující kapitoly podřazeny těmto?
Vysvětlete: „některá zlepšení by mohla s postupem času nastat u
mladých kolegů právě díky správnému rozhodnutí, co se týče výběru
školy a povolání“

Poznámky

Práce má velmi osobně laděný styl jazyka, zdá se však naopak, že je
spíš kompilačního charakteru. Velké množství takto shromážděných
informací však není zpracováno s patřičným pochopením souvislostí a
relevance s praktickou částí. Zpracování dotazníku v praktické části
také svědčí o obrovské pracovitosti autorky, avšak interpretace nejsou
přehledné.

Celkové hodnocení
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