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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce  1-2 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky  1 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů   1-2 
 

5. Celková úroveň zpracování práce   1-2 
 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Adept si vybral poněkud netradiční téma své práce, kterým nicméně navázal na svou bakalářskou 

práci. Dlužno dodat, že vzhledem k jeho zájmu bylo nasazení při zpracování práce vysoké, bohužel, 

v některých aspektech ho brzdily jiné povinnosti, což se na práci možná trochu projevilo. Práce je 

tak dobrou studií, zejména v první části však spíše konstatuje a je poměrně popisná, než že by 

nabízela řešení či autorovy nové pohledy. Druhá část práce, která diskutuje možností studentských 

portfolií a konstruktivní pohled na sledování a hodnocení kompetencí, mi osobně připadá 

zajímavější, autor navíc předkládá i řadu zajímavých osobních zkušeností. Bohužel, tato část práce 

je zpracována méně podrobně, což je škoda, hlubší zpracování by jistě vzbudilo i vyšší zájem o 

práci mezi učiteli SŠ. Na druhé straně, nešlo o hlavní část práce a je tedy otázkou, do jaké míry to 

lze autorovi vyčítat. Bc. Ševčík je i studentem mimořádně nadaným, zvídavým, v oblasti chemie (to 

mohu posoudit) má značné vědomosti, umí diskutovat a argumentovat a argumenty umí podložit 

věrohodnými fakty, tyto umí taktéž uspokojivě vyjádřit. Chyby a nedostatky, které se v práci 

vyskytují, tak souvisí spíše s nedostatkem času studenta související s šíří jeho dalších aktivit. Lze 

tak konstatovat, že v tomto ohledu nedokázal adept v práci „prodat“ všechny své schopnosti a 

nepochybuji o tom, že v delším časovém horizontu bychom se tak dostali k vynikající práci. Přesto 

se domnívám, že i takto je práce velmi kvalitní. Proto z pohledu školitele jednoznačně konstatuji, že 

předložená práce splňuje všechny podmínky na tento druh práce kladené a s potěšením ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO 

 

Navrhovaná celková klasifikace: výborně – velmi dobře 



 

Datum vypracování posudku: 15.9. 2012 

 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 


