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Název práce:  
Srovnání současného pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů biologie 
ve vybraných zemích 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo analyzovat systém vzdělávání učitelů v České republice, 
ve Finsku, v Polské republice, v Irské republice a v USA a porovnat získané 
poznatky o vzdělávání učitelů v jednotlivých zemích. Dalším cílem bylo seznámit 
s aktuální situací vzdělávání učitelů biologie na vybraných vysokých školách v ČR. 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce je přehledně členěna do šesti základních kapitol, následuje seznam 
použité literatury, včetně internetových zdrojů, a příloha. Kapitoly na sebe 
logicky navazují a vhodně korespondují se zvolenými cíli práce. Součástí práce 
je také seznam zkratek, abstrakt a klíčová slova.   
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? Autorka využila 
tištěných a internetových informačních zdrojů. Citována je jak česká, 
tak i zahraniční literatura.  
Údaje jsou ve vztahu k řešené problematice a dostupným informačním 
zdrojům relevantní.  
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky podle propozic k bakalářským pracím práce nejsou zahrnuty. 
Práce tedy neobsahuje vlastní výsledky, je literární rešerší.  
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce je práce na velmi zdařilé úrovni, a to jak po stránce 
grafické, tak i stylistické. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny.  Autorka zpracovala na dobré úrovni přehled informací 
k problematice pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů biologie ve vybraných 
zemích; pro potřeby práce vybrala a srovnala čtyři evropské země - Českou 
republiku; jako reprezentanta severských států, a také z toho důvodu, že daný 
systém školství je na velmi vysoké úrovni, Finsko; sousední Polsko jako nám blízké, 
přesto s poněkud odlišným vzděláváním budoucích učitelů, a Irsko, neboť se 
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výrazně vzdělávacím systémem pro budoucí učitele od jiných evropských států 
odlišuje. Zmíněné státy doplňuje sonda do USA, které byly vybrány jako protipól 
k evropským zemím.  
Autorka prokázala dovednost orientovat se v odborném textu - jak z pedagogického, 
tak i didaktického pohledu, vhodně jej analyzovala a porovnala informace 
z potřebného množství literárních pramenů; prokázala práci se zahraničními zdroji - 
zejména a anglickém jazyce.   
 
 

Otázky a připomínky: 
Připomínky autorka zapracovávala postupně, proto zde již žádné nejsou uvedeny. 
Autorka předkládané práce pracovala průběžně a s vysokým nasazením; 
na konzultace přicházela vždy řádně připravená, často s novými podněty a nápady, 
pravidelně práci diskutovala po celý akademický rok.  
Vysoké nasazení v sepisování práce bylo zřejmé již od zadání tématu, autorka se 
nenechala odradit ani počátečními „kostrbatými“ stylistickými a překladatelskými 
nedostatečnostmi, z nichž ve výsledné práci zbylo jen zanedbatelné procento; díky 
tomu, že počáteční nezdary postupně překonala a postupně zapracovávala 
připomínky, dovedla předkládanou bakalářskou práci do výsledné, z mého pohledu, 
velmi zdařilé podoby. 
 
Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě. 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


