
Platnost dokumentu od 05/2018 

 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce:  

Vlasta Formanová  
Vedoucí práce:   

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

Název závěrečné práce:  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole 

 

Indikátory kvality závěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika)   x  

A2 Dodržení stanoveného rozsahu  x   

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně 

platných příloh)   x  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru x    

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART)    x 

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe  x   

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
 x   

C2 Relevantní odkazy na odbornou literaturu  x   

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
 x   

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce    x 

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat)    x 

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje  x   

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů     x 

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků    x 

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce    x 

F Závěry. Přínos pro studovaný obor 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce    x 

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu   x  

F3 Adresné vyjádření o využití práce    x 

F4 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
  x  

  



Platnost dokumentu od 05/2018 

 

Klady práce: 

➢ Autorka zvolila velmi zajímavé a aktuální téma, téma je relevantní studovanému 

oboru. 
➢ Snaha o komplexní zpracování teoretické části práce. 
➢ Poměrně velké množství využitých zdrojů. 

 
 

Nedostatky práce: 

➢ Chybí stanovení cíle práce, není tedy jasné, k čemu práce směřuje, co má být jejím 

výsledkem. 

➢ Teoretická část práce je zpracována sice pečlivě, ale bohužel se v ní projevuje řada 

nedostatků – jde především o nekonzistentnost textu, kdy jednotlivé kapitoly, odstavce 

a věty na sebe poměrně často nenavazují, logika textu je místy velmi diskutabilní. 

➢ V práci se objevuje opravdu velké množství gramatických a stylistických chyb, což 

ztěžuje její porozumění. 

➢ Autorka velmi často odkazuje jen z jednoho zdroje (např. celá kapitola 3.8). 

➢ Pokud autorka dělá nějakou selekci nebo redukci, nezdůvodňuje ji (velmi patrné je to 

u kapitoly 4, kde není jasné, zda jde o vyčerpávající výčet či selekci a jak v tom 

případě jak byl výběr realizován a proč). 

➢ Empirická část práce není příliš provázána s teoretickou, jsou v ní velmi zásadní 

chyby – například není vysvětlena metodologie, výběr vzorku, v práci není vložen 

dotazník, není jasné znění otázek v něm a proč se autorka ptala právě na tyto otázky, 

jak souvisí s vytvořenou teoretickou bází práce, u dat velmi často chybí jejich 

interpretace, interpretace u některých grafů jsou zcela chybné (např. u grafu na straně 

32), nejsou využity vhodné grafy, často jsou v nich formální chyby (například v grafu 

na straně 32 se díky zvolené škále zdá, že rozdíl je markantní, je ovšem pouze 

minimální, grafy ani tabulky nejsou číslovány, data v různých částech práce si 

odporují). Opravdu velký problém je chybějící znění otázek – není jasné, na co 

respondenti odpovídali, vazba otázek v dotazníku na výzkumné otázky je velmi 

diskutabilní. Zcela chybí výstupy, doporučení pro praxi. 

➢ Práce obsahuje i řadu formálních chyb (např. hlavní kapitoly nezačínají od nové strany, 

některé subkapitoly obsahují pouze jednu větu, přílohy mají nevhodné názvy apod.). 
 

 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 24. 7. 

2018.   
 

Hodnocení práce: Práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management 

 

V Praze 27. srpna 2018 

 

 

Jméno, příjmení 


