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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: 
 

➢ Bakalářská práce se věnuje aktuálnímu tématu školních vzdělávacích programů 

v oblasti předškolního vzdělávání, zaměřena je na analýzu příčin změn těchto 

dokumentů 

➢ Autorka se orientuje v problematice, je patrný zájem o téma a jeho možné další využití 

➢ Praktická část obsahuje etapu předvýzkumu, ovšem není jasné, zdali byly závěry z této 

etapy využity pro případné korekce či změny formulací otázek respondentům 

➢ Autorka využila svoje šetření k získání širšího pohledu na problematiku školních 

vzdělávacích programů, dotazovala se i na názor, přínosy, využití i obecný smysl 

těchto dokumentů 

 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Autorka vymezila rámec práce a téma, bohužel chybí přesně pojmenovaný cíl (až 

v části 4.1.1 je verbalizován cíl výzkumného šetření), na str. 63 autorka uvádí, že cíl 

práce byl splněn 

➢ Některé údaje nemají uvedeny zdroje (část 1.1 počet dětí v předškolním vzdělávání) 

➢ Kapitola č. 2 věnující se rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní 

vzdělávání je místy málo přehledná, působí jako nepropojené informace 

➢ Nepřesné formulace (ŠVP je základním dokumentem, který je pro všechny mateřské 

školy povinný vyznívá tak, jako by se jednalo o jeden dokument pro všechny mateřské 

školy, str. 25) 

➢ Nepřesné formulace v dotazníku (počítá váš ŠVP se změnami?), popř. použití velice 

blízkých otázek č 2 a č. 3 

➢ První část záměru práce je spíše shrnutím situace a vývoje, obsahuje odkazy, které by 

bylo vhodnější zařadit do první části práce – do teoretického a kontextového vymezení 
 

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 14. dubna 

2019.   
 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zabývala jste se příčinami změn. Jsou podle Vašich zjištění více akcentovány vnější 

faktory změny (např. legislativní změny) nebo vnitřní faktory (chuť změnit metody, 

práci v mateřské škole, reakce na konkrétní podmínky…) 

2. Na str. 64 formulujete základní doporučení, která jsou ovšem poměrně obecná. Doplňte 

je o Vaše poznatky, uveďte, o jaké odpovědi jste se opírala ve svých doporučeních 

 

V Praze 15. dubna 2019 

Václav Trojan 


