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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     

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 práce: 
 

➢ Autor zpracovává východiska problematiky v teoretické části, vhodně problematiku 

diskutuje a odkazuje na relevantní zdroje. 

➢ Výzkumné otázky jsou voleny ve vazbě na cíl práce (kromě drobné připomínky k otázce 

č. 1 níže), vhodně je zvolena metodika výzkumného šetření. 

➢ Bohatě rozpracované výstupy dotazníkového šetření, strukturovaně a přehledně 

zpracované souhrnné výsledky. 

➢ Zajímavý přehled doporučení. 
 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Abstrakt obsahuje 107 slov, dle Opatření děkana č. 37/2017, Příloha č. 2, je požadavek 

min. 200 slov. 

➢ Ne zcela vhodné vyjadřování v 1. os. mn. č., jedná se o práci autora jako jedince. 

➢ Formální nepřesnosti – nesprávně uvedená odrážka (s. 11), interpunkce u citací v textu 

(např. s. 13, 14, 15, 16, 17, …), prázdná s. 32. 

➢ SMART by bylo vhodné v 4.1 konkretizovat ve vazbě na cíl práce. 

➢ V podkapitole 4.2 autor uvádí určité předpoklady, které mohly být zpracovány do formy 

hypotéz. 

➢ Výzkumná otázka 1 na s. 34: „Podporují sportovní svazy a federace vyhledávání žáků 

sportovně nadaných?“ Takto formulovaná otázka je cílena spíše na sportovní svazy v roli 

respondentů. Bylo by vhodné ji upravit tak, aby byla cílena na respondenty ve školách. 

➢ Byl dotazník pilotován? 

➢ Některé z uvedených zdrojů v seznamu literatury nejsou použité/citované v textu. 

 
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 24. 7. 2020, 

shoda je 6 %. 
 

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

vzdělávání. 
 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Uveďte formulaci dvou hypotéz ve vazbě na zmíněné předpoklady v 4.2, které byste 

mohl vyhodnotit z dotazníku – uveďte vazbu na konkrétní otázky. 

2. Které jiné cesty k vyhledávání sportovně nadaných žáků považujete ze svého pohledu 

za nejpřínosnější? Jakým způsobem by bylo možné je v prostředí škol zhodnotit?  
 

V Praze 30. července 2020 

 

       

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA 


