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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):

Tématem práce je analýza a komparace českého a německého profesního sekundárního vzdělávání, které 
je představeno v kontextu celkové struktury české a německé vzdělávací soustavy. Součástí práce je pokus o 
případovou studii o spolupráci společnosti  Gerresheimer Horšovský Týn a domažlického Středního odborného 
učiliště (s prvky zavádění tzv. duálního vzdělávání i v podmínkách současné české legislativy), obsahující i 
reflexi tohoto modelu v regionálním tisku (Domažlický deník). Hlavním cílem práce, nepříliš explicitně 
formulovaným, je identifikovat hlavní rozdíly mezi českým a německým systémem profesního sekundárního 
vzdělávání.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):

Jedná se o poměrně náročné téma, které se pro kvalifikační práci tohoto typu (bakalářská práce) příliš nehodí. 
Komparace příslušné legislativy je nutně příliš povrchní, zohledňující jen v minimální míře rozdíly a specifika 
jednotlivých spolkových zemí SRN, jejichž kompetence po nedávné reformě federalismu (jež není v textu vůbec 
zmíněna, např. Hochschulrahmengesetz platí dnes již jen podmíněně s ohledem na nové znění čl. 125a, 125 b 
GG) a jejích dopadech na legislativu a legislativní praxi spíše vzrostly. Vlastní téma obsažené v názvu práce 
zabírá pouhých 11 stran (s. 24-36). Volba tématu jinak zajímavé případové studie (s. 36-46) není příliš 
zdůvodněna, zejména ve vztahu k jiným existujícím formám spolupráce mezi českou podnikovou sférou a 
středními odbornými učilišti. Práce nebyla v úvodu příliš metodologicky ukotvena, chybí mi i zdůvodnění 
nadbytečně působící „mediální analýzy“ listu Domažlický deník. Jakkoliv lze mít o vzájemné proporci kapitol 
pochyby, struktura práce je v zásadě logická, komparuje téměř vždy srovnatelné zdroje (legislativu, 
programatiku politických stran a zkušenosti z aplikace příslušných norem na základě článků v odborném a 
denním tisku, informačních serverech atd.). Autor přitom využívá tvůrčím způsobem relevantní soubor pramenů 
a literatury, data chybějící pro komparace se snaží sám vypočítat, např. i v nepřímé vazbě na nepříznivý 
demografický vývoj.

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):

Práce je psána živým a srozumitelným jazykem, německá odborná terminologie je převedena do češtiny 
poměrně adekvátně. Grafy a tabulky jsou vhodně vybrány, někdy i doplněny vlastními propočty. Autor ovšem 
nerozlišuje mezi prameny a literaturou, což jsou nedostatky proseminárního charakteru.

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.):

Práce poskytuje dobrou základní představu o shodách a rozdílech mezi českým a německým profesním 
sekundárním vzděláváním. Základní druhá analytická kapitola (= vlastní téma práce!) by ovšem měla být 
mnohem zevrubnější. Cíl práce byl v zásadě naplněn, nejasná je ovšem interpretace 3. kapitoly (Případová 
studie: Gerresheimer), a to i vzhledem ke krátkosti fakticky probíhající spolupráce: první ročník sledovaného 
programu s prvky duálního vzdělávání strojní mechanik-zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů se 
rozběhl teprve ve školním roce 2012/2013!   



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Vyskytují se i jinde v České republice studijní programy profesního sekundárního vzdělávání, kde lze 

zapojení podniků srovnat s příkladem Gerresheimer Horšovský Týn – SOU Domažlice? Jaké možnosti skýtá 
současná legislativa aplikovat alespoň částečně tento v Německu úspěšný model? 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):

velmi dobře

Datum: 31. ledna 2014 Podpis:

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky.


