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Název dip|omové práce:
\tratesické ň7eni Ve v7délavacim s\ slém u ceské

Indikátory kvality závěrečné práce
označte x, zda předloŽ€ná práce obsahuje níže uvedené anaky'

P.)|!al nebu 0u obsnžen! klič||é n k.J' 12, Á3. B I 'B3 F 1 ' přÍit? bI ne ú||| bý| nopor čenl
k ohhniohě.

IZnak

obécné
AI Jazyková uroveň x
A2 Dodrženi stanoveného rozsahu x
A3 Dodržení ostafiích obligatomích poŽadavků (viz opatření děkana č. 37/20 ] 7, včeúě

platných Dříloh)
B UvodnÍ část

B1 Zřet€lné \Tmezení do oblasti studovaného oboťu

82 Jasná formulace tématu a cíl€ práce (Co má bý ověřeno, zjištěno, čeho má bý dosaŽeno,
co nového chc€ autor zjistit?) x

B3 objek1ivní analýza z oblasti řizení ve vzděláVán{, nikoli popis subjeki\.ní zkušenosti X
C Dosavádní řcšcní pIoblému

C1 Přehl€d názorů váahujících se k danému tématu na základě studía odbomé literatrtry x
C2 Relevantní odkazy na českou i za}raniční odbomou lilemtuÍu x
c3 Zřete]né rozlišení autorského iextu a citací (dos]o\,ných i parafťází) x

D výzkumná část
D1 Zřqjný vztah k tématu a cili práce x
D2 stanovení \"ýzkunného prob]ánu. sprá!1lá fořmulace \ýzkrtmných otizek nebo

př€dpokladů
x

D3 VhodÍé Úzkurnné metody a náStroje x
E Aná1]'.íickí část

E1 Kva]itní analýza získaných faktů a údajů
Kla]imI interpreiace zjištén}ch rys|edků

EJ lp 'aco\an| \hodr}ch doporucerI a J!edeni. ' f  .Ir]pů prace x
t Zá!ěÍy. Přínos pro st do1'aný obÓř

F1 /l'odnoceni mry do,a./eru ,tanoreneho cile pn;ce x
F2 Slrmutí h1avních myšlenek celého textu

F3 AdIesné \Tjádřeni o \ryuŽití práce x
F,l výýup pláce je obecně \ryuŽitelný pro ob1ast iízení ve vzdělávání - management

vzdělávání' Jde skut€čně o odborně Íundovaný nateriá| vedoucík rozvoji
studovaného oboru. teořie či určitého úseku říz€ní školv. školství či říz€ní vzdě|ává ní
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Klady Dráce:

> Téma zpracovává autorka zajímavě plezentovan]hn způsobem' Zpracovávanou
problematiku se autorce podďilo pojednat systematicky a komplexně, i když téma je
poměmě šiÍoké.

>. stuktuovaný způsob zpracováníje velmi přehledlý a pro analýzu přínosný'
> vy!živányjsou relevanbrí zdroje včebrě související legislativy.
> Ke zkoumané problematice autorka lryjadřuje vlastní nrázory a lyužívá kitické

hodnocení vhodn.ím zoůsobem.

NedostatkY práce:

> Abstrakt neobsahuje min. 200 slov (opatřeni děkana č.3,7l20I'1, čl' t. odst. +1.

Vzala jsem na vědomí Plolokol o u)hodnoce,,í podobno|ti záýěleěné púce ze dne 23.
čene ce 2018,

Hodnocení Dráce: Práce splňuje požadavky kladené na daný t1p pláce v oboru Management

vzdělávlíní '

Dsp9Icš9!Í.!-gÉ!bJ@!qi.sb.!:

1. Doporučení pro další výzkuÍmou ěinnost jsou poměmě obecně formulovaná. Vyberte
si jedno doporučení a předsta.\,'te ho v konkíétněj ší podobě.

2. Platnost dokumenfu ',strategie celoŽivotního uČení ČR.. skoftila v roce 2015' Jal.ý je
váš ftízor na tuto situaci, na situaci v oblasti dalšího rozvoje cŽU v ČR?

V Praze 26. srpna 2018

.  \ , /

kwe ?aukruu\
Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D'' MBA
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