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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. 

1 
- r

oz
ho

dn
ě 

an
o 

 

2 
– 

sp
íš

e 
an

o 

3 
– 

sp
íš

e 
ne

  

4 
- r

oz
ho

dn
ě 

ne
 

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: 
 

➢ Aktuální a zajímavé téma bakalářské práce. 
➢ Počáteční teoretický vhled do problematiky jak z hlediska pedagogiky, tak i 

andragogiky. 
➢ Srozumitelnost práce a logická struktura. 
➢ Vhodně zvolené smíšené šetření, nejprve předvýzkum realizovaný formou rozhovoru 

a následně dotazník distribuovaný respondentům. 
➢ Reprezentativnost výsledků. 
➢ Využitelnost práce. 

 
 
Nedostatky práce: 
 

➢ Metodika šetření by zasloužila podrobnější prezentaci. Cíl šetření je v úvodu 
deklarován, nezaznamenal jsem však formulaci hypotéz/tvrzení, ani jasná následná 
doporučení. V části 2.4. autor uvádí „Vyhodnocení výzkumu“, následně v části 2.4.1. 
popisuje „Respondenti a jejich školy“ a v části „2.4.2. Spolupráce PK a učitelů 
z pohledu ředitele školy“. Charakteristika vzorku respondentů by měla být zařazena 
samostatně, ne do interpretace dat.  

➢ Drobné interpunkční chyby zejména v psaní výčtů (str. 9, 12, 14, 16, 18, 20 apod.) a 
překlepy (např. na str. 21 „škálouu“; str. 28 „vzdělávám“, správně „vzdělává“). 

➢ Práce obsahuje zkratky, které jsou vysvětleny až v závěru práce a pro nezasvěceného 
čtenáře mohou být pro neznámé (např. RWCT, BCPU, PPRŠ, POPR, DVPP apod.) 

 
 
 
Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 14.4.2019. 
 
Hodnocení práce:  

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský management 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Znáte kromě popisovaného projektu nadace The Kellner Family Foundation i nějaké 

další programy, díky kterým školy mohou využívat kouče či mentorskou podporu?  

2. Jaké osobnostní a profesní kvality obecně by měl pedagogický konzultant/mentor/kouč 

mít? Kdo to ideálně je? (bývalý ředitel, metodik, psycholog…).   
 

V Praze 11. května 2018  

 

Roman Liška 


