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- Existuje hodnověrná diskuse o tom, že by se odborná praxe měla vyloučit z kurikula 
středních škol? (viz cíle DP, které se týkají obhajoby místa odborné praxe na SŠ)

- Jak by se dalo pro výzkumné účely k danému tén,atu vytěžit i studentské portfólio?

- Hodnotím pozitivně výběr tématu: téma odborného školství a konkrétně odborné 
praxe je pedagogickým výzkumem – přes jeho důležitost – podceňováno. Autorka 
také při svém zkoumání může vycházet z terénu, který dobře zná.

- Teoretická část je přehledně strukturována: podle mého názoru však mělo být více 
prostoru – vzhledem k tématu práce - věnováno přeměně kurikula středního 
odborného školství v současné době (vztah teorie a praxe obecně).

- Přestože autorka považuje za vlastní výzkumné šetření především ověřování 
formulovaných předpokladů, cenné jsou i ty partie textu, které charakterizují terén 
jednotlivých škol z hlediska realizace odborné praxe

- Práce je psána se zřetelným zaujetím pro téma a obsahuje řadu podnětných návrhů
pro zkvalitnění odborných praxí




