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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 
Oponent práce: PaedDr. Milan Škrabal 
Pracoviště oponenta práce: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost tématu souvisí s dalšími souvislostmi, např. nezbytná vazba na zpracování příslušných úseků týkajících filozofie 
vzdělání, politologických konsekvencí atp., které by však typ práce bakalářské patrně v určitých směrech přesahovaly. 
 

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. 

Zadání práce v zásadě splněno.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Odpovědnost autora, která je z práce zřejmá, má odraz v respektování pokynů a požadavků. Postup je uvážený, cíl práce 
v zásadě splněn. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Respektován v zásadě logický rámec pojetí záměru. Zřejmá je provázanost v projektování teoretického a empirického 
šetření. Cílem postupu autora bylo dodržet zásady soudržnosti postupu a rovněž uspořádání textu práce. Téma nabízí další 
pohledy z oblasti koncepce vzdělávání v historicko i socioekonomických souvislostech, a to s ohledem na potřebu zobecnění 
některých zjištění, vyjádření jejich dopadu na koncipování vzdělávání i určitý věcně formulovaný výhled, další možné etapy 
zkoumání a využití výsledků.  S ohledem na aktuální situaci a podmínky provozu škol, se empirické šetření zdařilo v menším 
rozsahu. Některá zjištění nabízí další kroky analytické činnosti. Téma není jen na jedno použití, poskytuje prostor i k dalšímu 
uplatnění, výzkumným krokům, etapám využití na podporu konstrukce školního kurikula. Závěry práce vyvolávají potřebu 
specifikovat více dopady na využití výsledků ve výchovně vzdělávací praxi. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je zpracována kultivovaně. Úprava označení některých částí vyznívá příliš široce, prospěla by precizace úpravy titulků 
se zřetelem na skutečný obsah. 

 

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. 
Autor využil poměrně velké spektrum odborné literatury. Věnoval pozornost relevantním zdrojům. Citace elektronických 
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zdrojů, např. webových, vykazuje určité nedostatky v dodržení citační normy. U úpravy některých citovaných položek, 
poznatků se nabízí další precizace údajů. 
 

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 splňuje základní požadavky, doporučuje se přijmout práci jako bakalářskou. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
 
Jak autor, i s ohledem na vlastní praxi, hodnotí současnou situaci v tzv. učňovském vzdělávání a také v 
projektování profilu absolventa s ohledem na uplatnění absolventů v profesní praxi. 
 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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