Posudek vedoucího bakalářské práce
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Akademický rok: 2016/2017
Název práce: Přijímací řízení do středních škol
Řešitel: Hana Čerteková
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně
Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová

Hlediska

Stupeň
hodnocení

1.

Splnění požadavků zadání

A

2.

Aktuálnost a odborná úroveň práce

A

3.

Využití znalostí získaných studiem

A

4.

Využití odborné literatury

A

5.

Vhodnost metodiky řešení

A

6.

Využití metod zpracování výsledků

A

7.

Interpretace výsledků, diskuze

B

8.

Formální úprava práce

B

9.

Přístup řešitele k řešení úkolu

A

Konkrétní připomínky a dotazy k práci:
Jako vedoucí práce musím na prvním místě zmínit, že autorka textu Hana Čerteková projevila při
zpracování bakalářské práce nesmírnou vůli. První společná konzultace realizovaná během měsíce února
totiž vedla k nutnému přepracování celé teoretické části, která z mého pohledu byla naprosto
nevyhovující. Autorka nejenomže přistoupila na má doporučení, ale velmi dobře se s celou situací
vyrovnala a odevzdala velmi povedený text na velmi dobré odborné úrovni.
Určité výhrady bych měl pouze k menší míře interpretace výsledků a propojení výsledků s teoretickou částí
práce. Nicméně závěrečná diskuze, která je velmi detailní, určitým způsobem tento nedostatek dodatečně
vynahrazuje. Do budoucna bych ale výsledky propojoval s teoretickou částí již i během seznamování
s výsledky. Toto opominutí lze chápat i jako důsledek toho, že se jedná o první odborný text autorky.
Z hlediska formální stránky je text v pořádku až na některé nejasné citace legislativních norem. Z textu
není například patrné, o jaké vyhlášce autorka píše (viz s. 24). V závěrečné bibliograﬁi uvádí totiž několik
vyhlášek. Je nutné citovat vždy tak, aby čtenář bez potíží mohl daný zdroj dohledat.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji k práci obhajobě s hodnocením A, s tím, že výsledná známka bude
závislá i na průběhu obhajoby práce.

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Navrhovaná výsledná klasiﬁkace práce:
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A
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