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Šulcová, Karolína. Analýza systému dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků. Praha, 

2015. 55 s., 13 s. příloh. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 

Katedra andragogiky a personálního řízení. Vedoucí práce PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

 

1. Obsah a struktura práce 

Struktura posuzované práce kopíruje standardní logickou stavbu bakalářské práce, 
avšak se dvěma výjimkami: 1. v práci se nenachází subkapitola, která by byla věnována cílům 
a hypotézám práce a 2. část práce, která se věnuje metodologii, neobsahuje subkapitolu 
operacionalizace pojmů využitých při kvantitativním výzkumu. 

  
2. Odborná úroveň 

 Práce se ve svém názvu sice hrdí termínem „analýza“, ale parametrů skutečné 

analýzy dosahuje jen v náznacích v poslední kapitole. (Srovnání výzkumných zjištění s 

teoretickými východisky). Práce přináší mnoho empirických údajů, které se autorka pokouší 

interpretovat na pozadí teoretických konceptů až v samotném závěru, kde je konfrontuje 

s očekáváními, která plynou z teoretických východisek. 

 Samotné zpracování teoretických východisek neobsahuje žádoucí model dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Obsahuje jen znaky a specifika DVPP (str. 13–

15), která jsou paradoxně při analýze nahrazena dimenzemi (dle autorky znaky) všeobecného 

modelu vzdělávacího cyklu: „identifikace vzdělávacích potřeb, plánování vzdělávání, realizaci 

vzdělávání, vyhodnocení vzdělávání.“ Autorka si tak nevypracovala koherentní referenční 

rámec, v rámci kterého by mohla zkoumaný jev DVPP hodnotit a interpretovat. 

Podle jednotlivých fází vzdělávacího cyklu autorka stanovila jednotlivé dílčí cíle 
šetření: 

- zjistit, jak probíhá analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků;  

- zjistit, jak probíhá plánování dalšího vzdělávání;  

- zjistit, jak je další vzdělávání realizováno;  

- zjistit, jak probíhá hodnocení dalšího vzdělávání.  
Cílem empirického šetření bylo analyzovat systém dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Takto formulovaný cíl je definicí v kruhu. Samotné empirické šetření je analýzou, 

jejímž cílem má být zase analýza! Tato formulace cíle práce vlastně jenom zakrývá to, že 

obecný cíl práce nebyl stanoven. To znamená, že jednotlivé dílčí cíle nebylo možné z něho 

odvozovat.  

 Jednotlivé dimenze (fáze) vzdělávacího cyklu nebyly operacionalizovány. A byly ve své 

obecné podobě převzaty do obsahové analýzy jako záznamové jednotky. To je velmi hrubý a 

nevhodný postup pro empirický výzkum, který dává autorce vysoký stupeň volnosti při 

naplňování obsahu „znaků“. Dimenze zkoumaného jevu jsou zde zaměňovány za jeho znaky. 

 Samotná autorka přiznává, že zkoumané: „Kategorie jsem se snažila určit tak, abych o 
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systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zjistila co nejvíce informací.“ (str. 35) 

Nešlo jí tedy ani tak o analýzu, jako o co nejširší pokrytí zkoumaného jevu, tj. o popis. 

 Jako metody zkoumání si autorka zvolila analýzu dokumentů a polostrukturovaný 

rozhovor s ředitelkou školy, na které výzkum prováděla. Za prvé by bylo vhodnější do 

výzkumu zařadit alespoň dvě školy, aby byla možnost srovnání a za druhé výběr respondentů 

se neměl omezovat jen na nejvyšší funkci. Ředitel má určitě tendenci vykreslovat svoji školu 

v tom lepším světle. Proto měl být proveden alespoň jeden rozhovor s učitelem, který by 

mohl sloužit jako korekce ředitelova pohledu. 

 

3. Práce s literaturou 

 Zpracování a prezentaci české literatury lze pro bakalářskou práci hodnotit jako 

dostačující, naopak využití cizojazyčné literatury je minimální. 

 

4. Grafické zpracování 

 Grafická podoba textu a úprava stránek odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazykový styl práce hodnotím jako vyhovující. 

 

6. Podněty k rozpravě 

Autorka by měla při obhajobě definovat hlavní cíl své práce, vysvětlit svůj postup při 
stanovování cílů a také proč nevypracovala hypotézy svého výzkumu. 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Práci chybí celostní konceptuální pohled na zkoumaný jev a trpí metodologickými 

vadami. Práce přinesla nové a koncepčně (viz model vzdělávacího cyklu) strukturované 

empirické poznatky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm: „dobrý“. 

 

 

 

 

 

V Praze 31. 8. 2015      Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 


