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HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce: Oleg Gricyk Vedoucí práce:  
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Název závěrečné práce:  

Dítě a jeho spiritualita pro rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle Jana Amose 
Komenského 

 

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: 
 

➢  Autor otevírá novou oblast školského managementu a celkově nově a nestandardně 

pojednává o spiritualitě, která je dle jeho názoru opomíjena. Téma je nové, dosud ve 

školském managementu nezpracované, přináší nové myšlenky a otázky. 

➢ Autor prokazuje dobrou orientaci ve zpracovávaném tématu, které vhodně vztahuje 

k potřebným revizím RVP  (i když revize nebyly přímo zaměřeny na předškolní 

vzdělávání, o kterém autor píše) 

➢ Autor předkládá kvalitní analýzu myšlenek Komenského a vztahuje je ke školskému 

managementu.  

➢ Kladně hodnotím kapitolu, ve které autor zdůvodňuje, proč se ve školském 

managementu zabývat antropologickými předpoklady. 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Nesouhlasím s tvrzením v úvodu práce, že RVP pro předškolní vzdělávání sestavovali 

a formovali manažeři 

➢ V úvodu (a dále i v celé práci) chybí určitá nestrannost a odborný odstup autora od 

tématu práce – autor rovnou píše o tom, že poukáže na nedostatky 

➢ Nejasně formulovaný cíl, neobjektivní analýza 

➢ Nepřesné odkazování typu: A jak řekl jeden velice dobře známý učitel z daleké 

minulosti: „Když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ – tj. bez konkrétního 

uvedení autora výroku. Tento styl není vhodný pro BP 

➢ Realizaci vzdělávání podle kapitoly 3.10, kterou autor práce navrhuje, považuji 

celkově za výrazně tendenční a zároveň legislativně nemožnou. Nelze standardně ve 

školách podporovat rozhovor dětí se Stvořitelem apod. (str. 34-37). Celkově právě tuto 

kapitolu považuji za nejvíce problematickou v celé práci.  

➢ Nepřesná práce s odkazy na literaturu a citování (např. str. 9 poznámka pod čarou – 

chybí v seznamu zdrojů)  

➢ Nejednotný formát 

➢ Práce má výrazný filozofický ráz, což celkově neodpovídá standardnímu charakteru 

BP 
 
 

Vzala  jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 

14.7.2019.   
 
 

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

management (převážně v první části práce), nicméně vykazuje řadu výrazně nábožensky 

tendenčních tvrzení, která by se v odborné bakalářské práci objevovat neměla.  Autor by se měl 

k těmto nedostatkům a k tendenčnímu zaměření své práce vyjádřit u obhajoby, což by následně 

mělo vést k rozhodnutí, zda je práce pro obor Školský management akceptovatelná.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
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1. Prosím autora, aby se vyjádřil k nedostatkům práce. Především by se měl zaměřit na 

kapitolu 3.10 a vysvětlit a zdůvodnit silně náboženský charakter této části a vztáhnout 

své názory k legislativě a ke vztahu církve a školství v ČR.  

2. Bylo by možné realizovat myšlenky Komenského a realizovat duchovní rozvoj i bez 

náboženské doktríny? A jak konkrétně by toto bylo úkolem ředitele školy?   

 

 

V Praze 24.7.2019 

Zuzana Svobodová 


