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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků spadá do oblasti vzdělávání dospělých, konkrétně 
pak dalšího profesního vzdělávání, pro zpracování v bakalářské práci jej tedy považuji s ohledem na 
odborné zaměření katedry za vhodné. 

Cílem práce je „analyzovat systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na konkrétní základní 
škole“ (str. 7). Cíl je stanoven jasně a srozumitelně a autorka jej dle mého názoru v práci z větší části 
naplnila. 

Text práce je rozdělen do šesti základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací, 
seznamy obrázků, tabulek a zkratek a Přílohy), které tvoří dvě pomyslné části. V první, teoretické části, 
kterou tvoří kapitoly 1–4, se autorka věnuje terminologickému ukotvení problematiky spojené 
s tématem její práce, tedy dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Vychází zde především 
z dostupných českých zdrojů, část práce je však poznamenána tím, že využívá jen poměrně omezený 
počet publikací. Také z hlediska proporcí jednotlivých částí bych ocenila rozpracování spíše kapitoly 
čtvrté, v níž se autorka věnuje popisu systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na úkor 
např. kapitoly 3, které je sice velmi zajímavá, nicméně pro naplnění cíle práce ne až tak důležitá. 
Teoretická část práce je poněkud poznamenána také určitou nepřehledností daného tématu, kdy 
některé části práce působí dojem, že některé myšlenky se v textu částečně opakují (např. v kapitole 2). 

Empirickou část práce tvoří kapitola 5, v níž autorka představuje provedené výzkumné šetření zaměřené 
na analýzu systému DVPP konkrétní školy. Dle mého soudu autorka vhodně zvolila metodologii, díky 
tomu, že v teoretická části ale ne příliš komplexně popsala systém DVPP, nemusí být zcela jasné, jaké 
jsou sledované indikátory. Výsledky šetření a jejich porovnání s teoretickými východisky jsou pak 
uvedeny v kapitole 6.  

Odborná úroveň práce v zásadě odpovídá úrovni bakalářských prací. Cíl práce je stanoven adekvátně a 
autorka jej v práci z větší části naplnila, členění práce považuji za logické a srozumitelné, i když proporce 
jednotlivých témat považuji za ne příliš dobře vyvážené (viz výše).  
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na standardní množství relevantní odborné 
literatury, vzhledem k tématu nepovažuji za výrazný problém to, že autorka nevyužila příliš velké 
množství literatury zahraniční. Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky 
vědecké práce. Podoba bibliografických citací reflektuje platné bibliografické normy, resp. normu 
doporučovanou katedrou.  

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. 

 
Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako poměrně zdařilou. Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena poměrně kvalitně, i tak ale v textu zůstalo množství 
drobných, především typografických chyb. 
 



 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako vyhovující požadavkům na bakalářské práce na Katedře andragogiky a 
personálního řízení FF UK. Autorka zcela jistě prokázala poměrně dobré porozumění tématu, dle mého 
soudu ovšem měla být práce zpracována poněkud důkladněji – systém DVPP není v práci dostatečně 
popsán a pro empirické šetření tedy práce nemá ideálně zpracovanou teoretickou základnu, což se 
v práci projevilo, a to především v realizaci empirického šetření. Jako vedoucí práce při svém hodnocení 
zohledňuji i autorčin přístup k psaní práce a jejímu konzultování. 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou dobře.  
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