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1. Obsah a struktura práce  

 

Obsahově je bakalářská práce koncipována jako andragogická studie, která se věnuje 

problematice učitelské profese a analýze vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém studni ZŠ.  

Práce je rozvržena do šesti kapitol, které na sebe kontinuálně navazují. Teoretickou část práce 

tvoří pět kapitol, výzkumná je šestá kapitola. Podkapitoly by mohly být lépe strukturovány do 

podkapitol, nejsou vyvážené (např. kapitola první a pátá nemají žádnou podkapitolu, zatímco 

kapitola šestá je příliš rozmělněna).  

 

 

2. Odborná úroveň  

 

Odborná úroveň odpovídá úrovni bakalářské práce, styl psaní je vědecký, cíl je v úvodu 

pregnantně uveden a celá bakalářská práce se koncentruje ke splnění daného cíle. Cíle bylo 

dosaženo, výzkumný soubor není příliš velký a jeho velikost je metodologicky diskutabilní. 

Pramení to ale ze samotné volby výzkumného souboru, který autorka chápe jako výběrový 

soubor. Pro účely bakalářské práce je výzkum akceptovatelný.  

 

 

3. Práce s literaturou  

 

Použitá literatura je adekvátní zkoumanému problému, citace odpovídají normě, je jich 

dostatek, použitá literatura je aktuální a autorka reflektuje autority současné pedagogiky.  

 

 

4. Grafické zpracování  

 

Empirická část práce je zpracována za použití tabulek a grafů. Barevné provedení by práci 

možná lépe prospělo. Grafy jsou přehledné, srozumitelné a vizuálně doplňují text práce. 

Nadpisy jsou adekvátní, číslování je přehledné. 

 

 

5. Jazyková úroveň 

 

Jazyková úroveň práce odpovídá vysokoškolskému typu prací. Odborný styl psaní je 

zachován, gramatické ani stylistické nedostatky práce nemá. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Podněty k rozpravě  

 

Práce trpí jen nepatrnými metodologickými nedostatky. Otázkou zůstává, proč autorka při 

kvantitativním výzkumu uvádí metodu dotazníku. Lze polemizovat s užitím dotazníku jako 

metody. Sociologická terminologie spíše preferuje označení technika. V tomto ohledu prosím 

o vyjádření autorky (pedagogická metodologie se v terminologii různí).  

Dále nechť autorka uvede obtížné situace při vlastní realizaci práce. V čem autorka spatřuje 

vlastní přínos práce?  

 

 

7. Závěrečné hodnocení práce  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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