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Obecné
A
A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika)
A2 Dodržení stanoveného rozsahu
A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, vč.

B
B1
B2
B3
C
C1

4 - rozhodně ne

X
X
X

příslušných příloh)
Úvodní část
Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru
Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo,
co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART)
Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností
z vlastní praxe
Dosavadní řešení problému
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury

X
X
X
X

C2 Relevantní odkazy na odbornou literaturu
C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází)

X
X

Výzkumná část
D
D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce
D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř.

D3
E
E1
E2
E3
F
F1
F2
F3
F4

3 – spíše ne

Znak

2 – spíše ano

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 - rozhodně ano

Název závěrečné práce:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat)
Vhodné výzkumné metody a nástroje
Analytická část
Kvalitní analýza získaných faktů a údajů
Kvalitní interpretace zjištěných výsledků
Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce
Závěry. Přínos pro studovaný obor
Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce
Shrnutí hlavních myšlenek celého textu
Adresné vyjádření o využití práce
Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně
fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Klady a nedostatky práce:
➢ téma a cíl práce jsou relevantní studovanému oboru - i když v průběhu

zpracování/přepracování textu bakalářské práce došlo ke snížení míry jeho aktuálnosti,
přesto patří k tématům zajímavým a vzhledem k socio-demografickým faktorům také
signifikantním,
➢ bakalantka prokázala solidní orientaci v problematice, v práci se zdroji a ve způsobu jejich
použití (komparace zdrojů, způsob prezentace závěrů z odborné literatury a dalších zdrojů,
editace textu) shledávám dílčí nedostatky, vzhledem k hraničně nízkému rozsahu je
problematické rovněž uvádění dlouhých přehledů v odrážkách (viz s. 13-14, 15-18n, s. 29-34),
➢ po důsledně zpracovaném úvodu k výzkumnému šetření shledávám analýzu a interpretaci
zjištěných informací za nedostatečnou (v podstatě strana textu v Závěru práce označená jako
"Výsledky šetření"),
➢ v textu je řada gramatických a syntaktických chyb, které by odstranila důsledná závěrečná
korektura,
➢ typograficky práce neodpovídá zcela požadavkům příslušného Opatření děkana (viz např.
titulní strana, s. 9, délka podkapitol na s. 21-24 aj.).

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne
14. července 2019. Vysoká míra shody dokumentu je dána zejména shodou s předchozí
(neobhájenou) verzí bakalářské práce.
Hodnocení práce: Práce jako celek spíše splňuje požadavky kladené na daný typ práce
v oboru Školský management. Vážnou výhradu mám především k praktické části (viz
předchozí část posudku). Úspěšnou obhajobu podmiňuji rozpracováním analýzy a interpretace
dat získaných z výzkumného šetření a jejich předložením v průběhu obhajoby.
Doporučení a otázky pro obhajobu:
1. viz celkové hodnocení práce
2. Jaká základní doporučení vyplývají z bakalářské práce pro ředitele/ky mateřských škol
a pro organizátory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast
vzdělávání dvouletých dětí v mateřské škole?

V Praze 12. srpna 2019

PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
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