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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, 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    
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Klady práce: 
 

➢ Téma koučování v kontextu motivace je pro obor školského managementu přínosné. 
➢ Autor dobře a přehledně popisuje specifika práce ve střediscích volného času 
➢ Teoretická část vytváří kvalitní oporu pro část empirickou 
➢ Autor dobře využívá výpovědi respondentů a zajímavým způsobem ilustruje důležitá 

zjištění  

➢ Autor dokázal kvalitně využít svých profesních zkušeností ve středisku volného času 

ve své BP, aniž by práce byla příliš subjektivní.  

➢ Kladně hodnotím volbu respondentů s delší praxí, považuji to s ohledem na cíl 

výzkumu za vhodně zvolené. 

➢ Oceňuji autorovo uvažování nad možnou další prací na tématu a zjištění, že někteří 

využívají koučovací techniky, aniž by věděli, že se o ně jedná. 
 
 

Nedostatky práce: 
 
 
 

➢ V některých částech práce se autor opírá zbytečně o internetové zdroje, jistě by bylo 

možné dohledat požadované informace v odborné literatuře – např. pyramida potřeb 

na str.19 
➢ S ohledem na rozsah BP, stanovený cíl a téma výzkumu považuji dílčí výzkumnou 

otázku „Uplatní koučink pedagog volného času?“  za nadbytečnou… 

➢ S ohledem na kvalitativní přístup a rozhovory by bylo zajímavé mít v příloze i část 

přepsaného rozhovoru, oceňuji ale, že tam jsou autorovy poznámky 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 22.4.2019.   
 
 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak je možné využít a rozvíjet Vámi zjištěnou nevědomou kompetenci vedoucích 

pracovníků využívat koučovací metody? 

2. Jakým způsobem by bylo možné řídit proces změny při zavádění koučování do 

středisek volného času? 

 

 

V Praze 3. května 2019 

Zuzana Svobodová 


