
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA ŠKOLNÍ A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
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Autor 
práce 

Název práce

Oponent práce

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

9

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

8

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a 
metodám práce, text je jasně a logicky strukturován). 

4

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na 
úrovni, která odpovídá charakteru práce).

4

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží 
znalost relevantních pramenů a literatury).

10

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o 
tvůrčím zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené 
problematice).

9

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický 
celek).

7

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a 
jednotná).

10

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel
(zdroje v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány 
a interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné 
normy).

9

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

8

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

Otázky k obhajobě

Co to znamená, že nějaká dětská organizace je nepolitická. Lze 
říci, že masová dětská organizace je „přísně“ neideologická? To 
je omyl, také Junák na našem území byl spojen s politickými 
stranami (spíše v minulosti).
Občas problematické označení z pohledu pedagogické 
terminologie : s.13, skautský zákon je metodou, družinový systém 
je metodou? Absolvent studuje pedagogiku a nemusel by tak 
zapřísáhle přejímat terminologii skautů v bakalářské práci.. Jak 
tedy pedagogicky nazvat položky na straně 13?

Robert Homolka

Srovnání přípravy skautských a pionýrských vedoucích k výchově dětí a práci s 
nimi
Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.



Poznámky

V názvu práce je hned prvním slovem „srovnání“. Vím, že lze 
práci postavit tak, že jsou vedle sebe kladeny informace a autor 
práce vydá pokyn: Srovnejte! Přesto jsem očekával, že sám autor 
o něco více srovná tyto dvě skupiny vedoucích a udělá tu práci za 
mne (ne že by ke srovnání nedošlo, ale v minimalizované 
podobě). Předpokládám že to bude více řečeno při obhajobě.

Myslím si, že „Pionýr“ nepůsobí pouze na území České 
republiky, stačí se zeptat v ústředí Pionýra, s kterými 
organizacemi spolupracuje ve světě. – str.7

Velmi krkolomný název celé bakalářské práce. Např. místo „… 
k výchově dětí a práci s nim“  - „… pro práci s dětmi“.

Celkové hodnocení Doporučuji k obhajobě. Celkový počet bodů: 78
Hodnotím:

Datum a podpis oponenta bakalářské práce:

25.7.2011
Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.




