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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  PRACOVNÍ LISTY PRO OBOR MALÍŘ-LAKÝRNÍK 
Jméno autora: JAN ZEMAN 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických disciplín 
Vedoucí práce: Doc. Ing. David Vaněček, Ph. D. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických disciplín 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na obrovský nedostatek vyučených řemeslníků malířů jde o velmi aktuální téma, které podporuje 
další aktivity v tomto oboru. Z hlediska náročnosti jde o běžné téma se standartní náročností.  

 

Splnění zadání splněno 
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. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Student je šikovným panem učitelem na střední škole. Jeho mluvený projev je nad běžným standardem u této skupiny 
studentů učitelství. Obrovský problém však měl student, pokud měl začít myšlenky dávat na papír a vytvářet samotnou 
bakalářskou práci. Z těchto důvodů si student značně prodloužil i původní termíny odevzdání. Prvotní odevzdané pokusy 
jsem vracel. Nakonec se podařilo studenta nasměrovat správným směrem. Z těchto důvodů dávám hodnocení C. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Odborná úroveň je dobrá a tomu odpovídá hodnocení dobře. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Odpovídá známce dobře neboť je dobře spracována. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Práce s výběrem zdrojů a citací je na úrovni velmi dobře. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce splňuje všechny náležitosti a doporučuji ji k obhajobě. Dílčí odborné věci a problémy  jsem  se studentem 
vyřešil v rámci samotné tvorby bakalářské práce. 
 
Otázka: Proč se na obor malíř hlásí stále velmi málo studentů a je pak velký nedostatek řemeslníků s touto 
specializací? 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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