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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 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   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?)  
X 

  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti X    

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
 X   

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu  X   

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
 

X 
 

X  

D Výzkumná část - nelze aplikovat pro vybrané oblasti  

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce  X   

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 
předpokladů ---  

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje --- 

E Analytická část - nelze aplikovat pro vybrané oblasti 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů  --- 

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků --- 

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 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
 

X 
X  
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Klady a nedostatky práce: 
 

➢ téma práce je relevantní studovanému oboru, cíl práce je formulován v Abstraktu spíše 

obecně, odpovídá však zadání práce a text (zejména teoretické části) vede k jeho 

dosažení vs. v Úvodu práce je cíl formulován odlišně, ne zcela správně (viz s. 7), 
➢ diplomantka prokázala solidní orientaci v problematice a schopnost práce s odbornou 

literaturou, text nevybočuje z rámce odborného stylu,  

➢ v textu byly použity relevantní zdroje, ne vždy aktualizované, práce s nimi vykazuje 

určité nedostatky/odchylky vůči citační normě, místy není zcela zřejmé, z jakého 

zdroje autorka čerpala, 
➢ první textová kapitola je podstatně rozsáhlejší než ostatní textové kapitoly, text tak 

působí ne zcela vyváženě,  
➢ kapitola věnovaná inovacím ve vzdělávání (2. textová kapitola) se věnuje primárně 

didaktickým kategoriím - organizačním formám a metodám vzdělávání dospělých, 

inovativní přístupy nejsou dále rozvedeny, 
➢ v návrhu rekvalifikačního kurzu (praktická část práce, fakticky spíše jakýsi doplněk) 

je použit model ADDIE, který není dříve v práci podrobněji popsán, případně 

porovnán s cyklem vzdělávání dospělých (součást strategického přístupu zejména v 

rámci dalšího profesního vzdělávání, ke kterému rekvalifikační kurzy patří), 
➢ Závěr práce neplní zcela sumativní funkci, dále zde chybí doporučení - jak pro 

řešenou problematikou, tak pro rozvoj studovaného oboru,  
➢ v textu se objevují gramatické chyby a typografické nedostatky (zejména v grafech a 

dalších ilustracích - např. na s. 27, 41, ale nejenom v nich) 
  

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne  

14. července 2019. 
 

Hodnocení práce:  Práce s výše uvedenými připomínkami splňuje požadavky kladené na 

daný typ práce v oboru Management vzdělávání. 
 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zpracujte a v rámci obhajoby prezentujte doporučení pro strategické řízení 

rekvalifikačních kurzů (na makro- i mikroúrovni). 

2. Zdůvodněte inovativnost navrženého rekvalifikačního kurzu. Splňuje podmínky pro 

udělení akreditace? 
 

 

 

 

V Praze 12. srpna 2019      PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc. 


