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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 
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Cílem předkládané diplomové práce je dle autorky najít slabá místa v rámci motivování zaměstnanců ze strany vedení a 
navrhnout doporučení na zvýšení motivace učitelů vybrané základní školy. Dílčím cílem je identifikovat potřeby 
zaměstnanců a jejich motivační faktory. 
 
Klady práce: 
 

➢ Autorka poměrně precizně popisuje motivaci zaměstnanců, opírá se o kvalitní zdroje a celkově dokládá, že se 
v tématu orientuje.  

➢ Autorka jasně popisuje postup tvorby své DP, volbu respondentů, potřebnou anonymizaci dat apod. Celý proces je 
transparentní a důvěryhodný.  

➢ Je zřejmé, že se autorka snaží dobrat cíle a poskytnout zkoumané škole podklady pro zlepšení motivace 
zaměstnanců.  

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Autorka cílí na identifikování motivačních faktorů zaměstnanců, ale opomíjí v teoretické části možnosti a způsoby 
měření motivace u pracovníků (např. motivační mapy). 

➢ Autorka popisuje v teoretické části motivaci, nicméně v praktické části směřuje svůj výzkum i do oblasti klimatu, 
myslím, že by práci prospělo, kdyby toto téma zahrnula i do teoretické části a inspirovala se dotazníky na jeho 
měření.  

➢ Autorka uvádí jako nástroj polostrukturovaný rozhovor, ale rozhovor je zcela strukturovaný. 
➢ Autorka zkoumá jednu jedinou školu, mohla se tedy opřít o metodologické přístupy případové studie a zrealizovat 

například ještě další rozhovory s učiteli, které by více osvětlily zkoumanou problematiku a umožnily jí skutečně jít 
v tématu do hloubky. Realizace jednoho rozhovoru a jednoho dotazníkového šetření mi přijde pro diplomovou 
práci málo.  

➢ V práci není žádná opora v metodologické literatuře, což se pak logicky podepsalo na kvalitě praktické části. 
➢ V dotazníku jsou některé odpovědi omezené na ano- ne, jiné zase nabízejí ano, spíše ano, spíše ne, ne – není jasné, 

proč někde autorka volila jenom striktní dvě možnosti ano-ne.  
➢ Při vyhodnocení používá autorka nejasné výrazy, ze kterých není zřejmé, o jaké procento respondentů vlastně jde, 

například: dochází k problémům, podpora by byla učiteli ceněna, další část respondentů hovoří o… - to jsou 
výrazy, které by při interpretaci kvantitativních dat neměly zaznívat, jsou zavádějící.  

➢ Vyvozená doporučení nejsou kvalitně opřená o data – např. u transparentnosti předkládá autorka údajné nejčastější 
důvody, které respondenti uvádějí, ale už nepíše, kolik jich tyto důvody uvedlo. Není tedy jasné, co konkrétně je 
problémem transparentnosti. Právě proto si myslím, že by bylo vhodné doplnit zvolený výzkumný nástroj ještě o 
hloubkové rozhovory, které by odkryly další souvislosti. Takto jsou doporučení vágní a příliš obecná.  

➢ Některé věty jsou formulovány neobratně: „Z těchto poznatků lze identifikovat prostor pro zlepšení, zároveň se v 
rámci dotazníkového šetření potvrdilo, že je nutné provést změnu a zlepšení“. 

➢ Autorka sice pokládá výzkumné otázky, ale dále s nimi příliš nepracuje. Navíc první výzkumná otázka vede i bez 
výzkumu logicky k odpovědi, že motivuje vedení školy.  

➢ V závěru autorka zbytečně uvádí, že byl vyhlášen nouzový stav, v její práci se to ale nijak předtím neobjevuje.  
 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 
28.10.2020 a stav kontroly Turnitin ze dne 27.10.2020.   
 

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

vzdělávání. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1. Ve svém výzkumu jste mířila otázkami i na klima školy. Jakou roli podle Vás hraje s ohledem na motivaci 

zaměstnanců?  

2. Jak konkrétně chápete osobu zodpovědnou za motivaci, což je jedno z doporučení, které uvádíte?   

 

V Praze 28.12.2020  
 

Zuzana Svobodová 


