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Autor bakalářské práce:  Mgr. Jan Tříska 
 

Oponent bakalářské práce:  

RNDr. Jindřich Kitzberger 

  

Název bakalářské práce:  Identifikace problémů začínajícího učitele na střední škole 

jako východisko pro zpracování plánu adaptace 
 

 

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: 

➢ Volbu tématu lze ocenit, protože problematika začínajících učitelů a jejich adaptace je 

pro školský management aktuální a důležitá 
➢ Teoretická část je dobře pojata i zpracována, autor čerpal z adekvátních zdrojů, 

podařilo se mu komplexně téma i pojmy popsat 
➢ Jako pozitivní vidím volbu metody výzkumného šetření – skupinovou diskuzi, která 

přinesla zajímavá data, která autor dokázal dobře analyzovat a zpracovat 
➢ Zpracování konkrétních doporučení pro ředitele škol (příloha práce) 

 
 

Nedostatky práce: 

➢ Cíl práce je k nalezení pouze v abstraktu, nikoli v samotné práci (kde jsou odděleny a 

samostatně formulovány pouze cíle teoretické a praktické části) a není ve své druhé 

polovině příliš šťastně formulován: „Cílem práce je identifikovat pracovně-právní a 

organizační problémy začínajícího učitele a přispět k jejich efektivnímu odstranění 

tak, aby se začínající učitel mohl soustředit na pedagogickou činnost.“ (bakalářská 

práce těžko může naplnit takové ambice jako odstranění problémů učitelů). V závěru 

jsou cíle vyhodnoceny taktéž odděleně. 
➢ Citace v některých případech nejsou zcela důsledně označeny (kde citace začíná a kde 

končí), zvláště u delších pasáží. Někde je citovaný text kurzivou, jinde nikoli… 
➢ Na str. 20 nepřesnost: „V roce 2017 byla připravována novela školského zákona č. 

531/2004 Sb., která by podrobně rozpracovala kariérní systém učitelů.“ (ve 

skutečnosti šlo o zákon o pedagogických pracovnících) 
➢ Jedna ze 2 diskuzních skupin nebyla oproti předpokladu složena pouze z učitelů 

středních škol, nenalezl jsem ale v závěru diskuzi, zda mohla tato skutečnost 

(vzhledem k názvu i zaměření práce) nějak ovlivnit data 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 19. 

července 2018.   
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Mohlo složení 1. skupiny nějak ovlivnit získaná data, resp. byly vysledovatelné nějaké 

rozdíly s ohledem na druh školy? Mohla data nějak ovlivnit skutečnost, že 2.skupina 

učitelů je ze stejné školy jako autor bakalářské práce a tedy realizátor výzkumu? 

2. Proč podle vašeho názoru zkušenosti respondentů prakticky neobsahují příklady dobré 

praxe? 

 

V Praze 28. srpna 2018  

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ………………………………. 


