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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Odborná exkurze jako součást školního vzdělávacího programu střední 
odborné školy 

Jméno autora: Michal Fremund 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: PaedDr. Milan Škrabal 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT, MÚVS, Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Téma je odpovídající požadavkům výchovně vzdělávací praxe, volba tématu má vztah k náplni vzdělávání 
v současné škole. Jeho aktuálnost je podložena měnícími se podmínkami v rozvoji řady oborů teorie i praxe. Zařazování 
odborných exkurzí, jejich metodologické, metodické i praktické uchopení a zpracování je součástí výchovně vzdělávacího 
procesu rovněž ve středním odborném vzdělávání. Proto je aktuální i připravenost učitelů.  Koncepce i organizace sledované 
formy vzdělávání je běžnou součástí výkonu učitelské praxe v řadě předmětových specializací. 
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Splnění zadání bakalářské práce vykazuje rezervy.  Kromě jiného je to v méně dostatečné práci s odbornou literaturou, 
zdroji, v nedostatečné analytické činnosti, ve stanovení východisek a ukazatelů pro koncepci exkurze jako součásti 
vzdělávacího programu. Postup profiluje určitou povrchnost v uchopení tématu, nedostatečném metodologickém ujasnění. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor pracoval samostatně. Zadání, pojetí řešení tématu respektoval výběrově. Postup zpracování ovlivnila etapovitá forma, 
kdy se autor patrně s odstupem času vracel k tématu a zřejmě určitý časový stres pak ovlivnil hloubku zpracování. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Úroveň zpracování práce silně ovlivňuje určitá míra povrchnosti, také i skutečnost nedostatečných znalostí autora 
v pedagogických disciplínách, resp. užití a znalost významu pedagogické terminologie uváděné v práci (záměna některých 
kategorií – jako jsou metody, formy výuky aj.). Rezervy jsou v práci s odbornou literaturou, zdroji. Autor užívá také citace tzv. 
z druhé ruky, přitom v těchto případech absentuje řádné citování zdrojů poznatků, jejich zapracování do východiskové roviny 
atp. Nejsou dostatečně zpracovány takové citace s ohledem na pojetí využití poznatků, jak je zpracovávali původní autoři. 
Odbornou úroveň práce oslabuje také užití jazykových prostředků. V práci chybí předpokládané empirické zjištění, které by 
balancovalo reálnost modelu inovace zvoleného tematického celku ŠVP. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazykové stránce není věnována dostatečná pozornost. Jazykové prostředky užité při zpracování práce oslabují v řadě 
případů odbornou úroveň. Také neujasněnost v odborné pedagogické terminologii, její užívání ovlivňuje odbornou úroveň 
práce. 

 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Jak už bylo uvedeno výše, práce vykazuje rezervy ve zpracování zdrojů, jejichž spektrum je s úvahou volené. Zpracování je 
spíše povrchního rázu, bez patřičné hloubky využití poznatků pro podporu zamýšleného modelu inovace vzdělávacího 
programu a přípravy vzdělávací formy odborné exkurze, se zřetelem na obecně vnímanou potřebu efektivity této formy jako 
integrální součásti vzdělávání, střední odborné vzdělávání nevyjímaje. Větší péče při práci s odbornou terminologií, 
pedagogickou terminologií by autora více orientovala k potřebné hloubce zpracování poznatků a vymezení východisek 
koncepce odborné exkurze. Také pro potřeby opory pro empirickou rovinu podpory řešení tématu, která pro určitou 
neujasněnost a nedůsledné dotažení záměru tak zůstala jen ve vizi možností řešení tématu. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce vykazuje řadu rezerv v komplexnosti postupu řešení tématu a využitelnosti výsledků. Vzhledem k tomu, že jsou 
splněny alespoň základní požadavky na bakalářskou práci, doporučuji přijetí předložené práce jako práce bakalářské. Autor 
se snažil v závěrečné fázi zpracování bakalářské práce dát do souladu jednotlivé úseky. Malá časová dotace, kterou si autor 
vymezil pro dokončení práce pak má vliv na zřejmou uspěchanost a v jejím důsledku nedotažení etap zpracování tématu, vliv 
na nevyváženost zpracování práce.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Vzhledem k tomu, že jsou splněny alespoň základní požadavky na bakalářskou práci, doporučuji přijetí předložené práce jako 
práce bakalářské. Nedoporučuji další využívání této práce, k publikaci atp. bez řádného dopracování.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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