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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. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
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: 
 

 Autorka bakalářské práce si vybrala, vzhledem ke studovanému oboru, velmi vhodné 

téma - Vzdělávání pedagogických pracovníků z pohledu managementu školy.  

➢ Práce je obsahově správně členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.  

➢ V kapitolách 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 autorka používá současnou a relevantní odbornou 

literaturu a to zejména v oblasti andragogiky. Stati jsou poměrně výstižné. 

➢ Bakalantka pro zpracování empirické části bakalářské práce získala odpovědi 154 

respondentů a provedla 5 časově náročných polostrukturovaných rozhovorů s řediteli 

základních škol.    
 

Nedostatky práce: 
 

 Není jednoznačně definován cíl práce. V různých částech textu (abstrakt, úvod a závěr) 

se cíle liší a nepřímo se rozšiřují o další dílčí cíle.  

 Otázky uváděné v kvantitativním dotazníku pro pedagogické pracovníky odpovídají na 

hlavní výzkumné otázky jen zřídka. Z hlediska tématu, cíle a výzkumných otázek je 

značná část otázek neúčelných. Například výsledky odpovědí spojené s délkou praxe či 

věkem nejsou dostatečně interpretovány právě v souvislosti s hlavním tématem 

bakalářské práce.   

 Přestože téma práce nese název Vzdělávání pedagogických pracovníků z pohledu 

managementu školy, díky dotazníkovému šetření v praktické části se práce ubírá 

směrem vzdělávání z pohledu pedagogického pracovníka. Důvod není dostatečně 

objasněn.   

 V bakalářské práci nejsou vhodně používány kombinace tabulek a grafů. Například graf 

č. 1 nevhodně zobrazuje dva druhy dat. Není interpretována souvislost počtu žáků školy 

a počet respondentů.  

 Z důvodu nedostatečně popsané metodologie výzkumu, průběhu šetření, absenci 

pokynů k vyplnění dotazníku či stručné interpretaci výsledků u jednotlivých otázek 

může docházet k určitým pochybnostem ve výsledcích. Výsledky v dotazníkovém 

šetření neodpovídají počtu respondentů.  Například u otázek 5, 7, 8, 11, 12. Není totiž 

popsáno, zda mohli dotazovaní uvádět v odpovědích více možností či na otázku 

záměrně neodpovídali. U otázky číslo 6 je zaznamenáno pouze 132 odpovídajících. 

➢ Drobné syntaktické a interpunkční chyby, překlepy (např. s. 31, s. 42, s. 20…) 

➢ Navrhnutá doporučení se dostatečně neopírají o výsledky uváděného kvantitativního či 

kvalitativního výzkumu.  
 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 18. dubna 2019 
 

 

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

Školský management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Identifikujete se s tvrzením dotazovaných ředitelů, že největší a fungující motivací ve 

vztahu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je motivace ve formě finanční 

odměny? Odpověď zdůvodněte. 
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2. Ve své práci uvádíte, že by Vaše bakalářská práce měla svými výsledky pozitivně 

přispět při sestavování ročního plánu vzdělávání pedagogických pracovníků. V čem 

konkrétně?  

 

 

V Praze 12. května 2019 

 

 

Vlastimil Hubert 


