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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   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?) 
x 

 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti x    

C Dosavadní řešení problému 

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

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční 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 nebo 

předpokladů  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 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
 

x 
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Klady práce: 

➢ Velmi zajímavé téma, ocenit je potřeba zejména to, že se autorka věnovala ryze 

teoretickému tématu, což s sebou samozřejmě nese mnohá úskalí. 

➢ Téma není systematicky zpracováno v české ani zahraniční literatuře, autorka tedy 

projevila velkou počáteční odvahu a obrovskou snahu dát tématu jasnou strukturu a 

hranice. 

➢ Dobře zpracovaná teoretická části práce i metodologická část práce. 

➢ Nadstandardní množství zdrojů, velmi dobrá práce s nimi. 
 
 

Nedostatky práce: 

➢ Gramatické chyby, překlepy. 

➢ Formální chyby – například text kapitoly by neměl začínat grafem (3.3), posunutí 

nadpisů v přílohách. 

➢ Poněkud rozvláčnější teoretická část práce, kde místy chybí vyjasnění logických 

návazností kapitol a subkapitol (viz dále). 

➢ Chyby v empirické části práce – grafy jsou špatně čitelné (např. str. 62), chybí v nich 

legenda, což ztěžuje porozumění, grafy na str. 66 sice vypadají atraktivně, ale ztrácí 

přehlednost. 
➢ Výzkumné otázky se nezaměřují příliš na management vzdělávání, ale věnují se i vzdělávání 

dospělých a seniorů (viz dále). 

 

Celkově velmi pozitivně hodnotím a oceňuji to, že se autorka věnovala tématu, které není 

lehké na zpracování. V empirické části práce si autorka velmi dobře připravila půdu pro své 

šetření, mohla být ale poněkud preciznější ve stanovení výzkumných otázek a poté 

v interpretaci dat. V každém případě se jedná o práci, která splňuje požadavky na 

magisterskou diplomovou práci, i když s drobnými výhradami k ní. 
 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 3. 8. 

2018.   
 
 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management 

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Autorka vysvětlí logiku teoretické části práce. 

2. Autorka vysvětlí, na čem založila své výzkumné otázky a jak se váží k tématu a cíli práce. 

 

V Praze 27. srpna 2018  

 

Jméno a příjmení 

podpis 


