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Obsah a struktura práce 

Téma, které autorka zvolila, považuji pro zpracování v bakalářské práci studentky oboru Andragogika 
a personální řízení za vhodné. 

Cílem práce je „provést analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů na druhém stupni základní školy“ (s. 6). 
Stanovený cíl je jasný a srozumitelný a autorka jej v práci naplnila. 

Předložená práce je rozdělena do šesti klíčových kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací 
a seznamy obrázků, tabulek, grafů, použitých zkratek a Přílohy). Autorka postupuje od základního 
terminologického ukotvení širšího kontextu, tedy konceptu kvalitní školy (kapitola 1), přes 
terminologické ukotvení učitelství jako profese (kapitola 2) a dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (kapitola 3) k teoretickému ukotvení analýzy vzdělávacích potřeb (kapitola 4) a konkrétně 
vzdělávacích potřeb učitelů (kapitola 5). Poté navazuje empirickou částí práce, v níž popisuje realizované 
šetření (dotazník pro učitele, rozhovor s ředitelkou školy), jehož cílem je identifikace vzdělávacích potřeb 
učitelů druhého stupně konkrétní základní školy. Tento postup považuji za jasný a logický, autorka 
postupuje systematicky a tak, aby naplnila stanovený cíl své práce. 

 

Odborná úroveň 

Práce má teoreticko-empirický charakter. Charakteru práce odpovídá i základní pojetí práce, kdy autorka 
nejdříve popisuje teoretická východiska a teprve poté uvádí metodiku a výsledky svého šetření 
a vyvozuje z nich určité závěry. Tento „tradiční“ postup považuji v tomto typu práce za vhodně zvolený 
a dobře zvládnutý, neboť obě pomyslné části práce, „teoretická“ a „empirická“, jsou dobře provázány – 
autorka v empirické části využívá informací z části teoretické. 

 

Práce s literaturou 

Autorka korektně pracuje se spíše nadstandardním množstvím relevantní odborné literatury. Využívá při 
tom, vzhledem k tématu pochopitelně, především českých monografií, slovníků a zákonných norem 
a strategických dokumentů, ale i webových odkazů na odborné časopisy a další texty. Práce s literaturou 
odpovídá zásadám etiky vědecké práce, soupis bibliografických citací je vytvořen v souladu s normou 
doporučovanou katedrou, jediná drobná výtka se týká Soupisu bibliografických citací, v němž jsou 
drobné nedostatky v uvádění jmen více autorů jednoho textu a v němž je v jednom případě porušena 
logika abecedního řazení autorů (Husárová).  

 

Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Velmi pozitivně hodnotím práci autorky s grafy 
a tabulkami, které uvádí v textu. Drobnou výtku by si snad zasloužil jen nadpisek na konci strany 49. 

 

 

 

 



 

Jazyková úroveň 

Autorka se vyjadřuje jasně a srozumitelně, správně využívá odbornou terminologii. Autorka se ale 
bohužel dopustila drobných gramatických chyb v interpunkci, překlepů (např. Husárová x Husarová), 
drobné nedostatky jsou také v psaní pomlček a spojovníků, procent, nadbytečných mezer při uvádění 
rozsahu stránek a v dotazníku, kde došlo k chybnému očíslování variant odpovědí u otázek č. 6, 7 a 14. 

 

Podněty k rozpravě 

Autorka se při obhajobě vyjádří k následujícím otázkám: 

 V čem vidí hlavní přínos své práce? 
 Jaké jiné resp. další metody zjišťování vzdělávacích potřeb by bylo možno využít pro tuto cílovou 

skupinu? 

 

Závěrečné hodnocení práce 

Autorka jasně stanovila cíl své práce a v průběhu psaní k němu směřuje tak, aby jej naplnila. Dle mého 
názoru jasně prokázala, že je schopna jak odborně, tak metodologicky zvládnout psaní bakalářské práce 
na zvolené téma, včetně empirického šetření.  

Velmi pozitivně hodnotím také to, že autorka v průběhu psaní práci průběžně konzultovala. 

Práce vyhovuje všem požadavkům kladeným na tento typ odborných prací, vyskytují se v ní ale bohužel 
drobné, nicméně kumulované formální chyby zmíněné výše. Z tohoto důvodu musím hodnocení jinak 
výborné práce snížit. 
 

 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
 
 
 
 
V Praze dne 15. června 2014 

 
 
 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 
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