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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Proměny učňovského školství a učební obor operátor skladování 
Jméno autora: Zdeněk Košál 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií MˇUVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. Zadání bylo voleno s hledem na profesní zaměření autora práce. 

 

Splnění zadání splněno s menšími 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. 

Vložte komentář. Vzhledem k nástupu covid 19 autor nemohl provést empirické šetření v plném rozsahu. Rozhodující je, že 
cíl práce byl v podstatě splněn. 

 

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. 
Vložte komentář. Autor pravidelně docházel na konzultace, byl vždy připraven a akceptoval připomínky vedoucího práce. 
Míra samostatné tvůrčí práce je dána jeho dosavadními zkušenostmi s textem quasi vědeckého typu. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. Tam kde se autor mohl opřít o odbornou literaturu pojednávající o podobné problematice, jakou se 
zabýval, je práce dobře zpracována, rezervy jsou v empirické části a v pedagogicko-filozofické reflexi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Vložte komentář. 

 

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). Teoretická část práce je celkem zdařile zpracovaná. Autorovi se podařilo zachytit 
jak vývoj odborného školství, tak současné faktory, které ovlivňují stav odborného školství v současné době. Empirické 
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šetření bylo celkem dobře založeno, ale nebylo zcela dokončeno s ohledem na covid 19. V empirické části má proto práce 
rezervy. Nicméně autorem shromážděné poznatky mohou vhodně napomoci při dalším rozpracovávání učebního oboru 
skladování.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Rezervy jsou v provázanosti teoretické a empirické části a v empirickém šetření. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 18.6.2020     Podpis:   Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. 


