
Posudek školitele diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazeče/ky :  Bc. Jiřina Laburdová 
 
Název práce: Chemické vzdělávání ve Skotsku – výuka chemie na středních školách  

   a vzdělávání učitelů chemie    

 

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

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 

 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a zdroji informací 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 

 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky        

 

 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů   
 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 Diplomová práce Bc. Jiřiny Laburdové se zabývá skotským vzdělávacím systémem, který 

porovnává s ČR nejprve v obecné rovině a následně se zaměřením na výuku chemie. Autorka při 

tvorbě diplomové práce prokázala velký zájem o řešenou problematiku, jehož důsledkem byly i dva 

zahraniční pobyty, jeden v rámci programu Erasmus ve Skotsku a druhý v rámci programu 

Comenius v Anglii. Autorka analyzovala skotské vzdělávací a pedagogické dokumenty, včetně 

platné legislativy skotského vzdělávacího systému. Výsledky analýz uvádí i v kontextu politických 

a ekonomických vlivů, které se odrážejí ve skotské vzdělávací realitě. Jsem přesvědčená o tom, že 

profesionální překladatel a odborník na pedagogické dokumenty a školskou legislativu by nebyl 

schopen takto formulovat výstupy svých analýz. Autorka tak získala velké množství relevantních 

informací, které následně uplatnila při zpracování práce a při plnění jejích cílů. Velmi oceňuji 

autorčinu schopnost formulovat své vlastní názory a otevřeně se vyjadřovat k aktuálním 

vzdělávacím situacím ve Skotsku v porovnání s ČR, a to v obecné rovině i v konkrétní, zejména pak 

při zpracování problematiky výuky chemie na středních školách a vzdělávání učitelů chemie. Velmi 

přínosné jsou mimo jiné překlady „skotské státní maturity“, jejich ověření v našich podmínkách a 

hodnocení formou dotazníků.  

Rozhodnutí uchazečky obhajovat diplomovou práci v jarním termínu ovlivnilo závěrečnou 

etapu zpracování, kde by bylo potřeba intenzivnější spolupráce se školitelem. Nakonec se však 

ukázalo, že ani tato skutečnost neovlivnila významně úroveň práce a že uchazečka předložila práci 

mimořádnou. 

Práce splňuje požadavky kladené na práci diplomovou a podle mého názoru v některých 

oblastech zpracování je práce nadstandardní.  
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Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 Opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce. 

 

Celkový návrh 

 Práci doporučuji k dalšímu řízení. 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): 

 

 

Datum vypracování posudku: 21.5.2015 

 

 

 

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS) : 

       Doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 

 


