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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   

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce X    

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 

předpokladů  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 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 
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Klady a nedostatky práce: 
 

➢ diplomová práce zkoumá zajímavý a z hlediska managementu vzdělávání nosný 

problém, diplomantka v práci zdůvodňuje volbu tématu, text diplomové práce vede k 

dosažení jejího cíle tak, jak ho studentka formulovala,  
➢ diplomantka pracuje s relevantními zdroji odborné literatury, opírá se také o 

legislativní a strategické dokumenty vs. ne všechny zdroje odborné literatury jsou 

nejaktuálnější a výběr strategických dokumentů, z nichž přímo čerpá je zúžen, 

přednostně cituje z jednoho zdroje, 
➢ pro konstrukci výzkumného šetření použila autorka hodnoceného textu nejen poznatky 

získané z teoretických zdrojů (východiskem jí zde jsou definice klíčových pojmů), ale 

také z dříve provedeného výzkumu, na který řádně odkazuje a jehož relevantní 

výstupy rovněž uvádí vs. poněkud zavádějící je označení podkapitoly 2.4 ("Výzkumná 

šetření") a následně označení vlastního výzkumného projektu jako "Výzkumná část" 

(5. kapitola DP), 
➢ diplomantka prokázala schopnost práce s odbornou literaturou i schopnost konstrukce 

a vyhodnocení vlastního výzkumného šetření na solidní úrovni vs. spíše výjimečně se 

objevují nedostatky terminologické (primární m. počáteční vzdělávání), 

metodologické (chybí zpřesnění formulace výzkumného problému) a typografické 

(označení grafů, začátky kapitol a podkapitol, vynechaná strana...), 
➢ vzhledem k tomu, že hodnocený text je významně přepracovanou verzí původního 

návrhu ("verze první ruky") textu diplomové práce, hodnotím pozitivně tento jinými 

neposuzovatelný posun a usilovnou práci diplomantky na něm. 
 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 24. 7. 2020 

i záznam z Turnitin.  
 

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

vzdělávání. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaká doporučení je možné na základě provedeného šetření a jeho komparace s dříve 

realizovaným výzkumem vyslovit ve vztahu k udržení a rozvoji motivace studentů 

doktorského studia v kombinované formě tohoto studia?  

2. Jak se pravděpodobně promění doktorské studium v nadcházejícím desetiletí? (Úvahy 

opírejte o prostudované strategické i legislativní dokumenty, reflektujte také aktuální 

epidemiologickou situaci.) 
 

 

 

 

V Praze 19. srpna 2020     PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA 


