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Název závěrečné práce: 

Změny v náročnosti administrativní práce třídního učitele ZŠ po implementaci inkluzivního vzdělávání 

 

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: 
 

➢ Autorka si pro své téma kvalifikační práce vybrala oblast jednoznačně aktuální 

konvenující se zaměřením jejího studijního oboru. Inkluzivní koncept vzdělávání 

rezonuje napříč odbornými, vědeckými i laickými kruhy, a proto výběr tohoto tématu 

spatřuji pozitivně.  
➢ Dalším kladem této bakalářské práce je zmínka o kompetencích třídního učitele 

v teoretické části. Ovšem tato oblast by si přinejmenším zasloužila jednu podkapitolu 

vzhledem k tomu, že třídní učitelé jsou cílovou skupinou výzkumného šetření.  
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Klíčová slova nejsou řazena podle abecedy.  

➢ Citace v teoretické části jsou na některých místech (str. 14, 22, 23, 24…) uvedeny buď 

velmi nejasně, nebo nejsou uvedeny vůbec.  

➢ Citování zdrojů není v souladu s citačními normami. V celé BP se střídá citace v textu 

a citace pod čarou. Bakalantka v textu cituje název knihy nikoliv autora (např. str. 9, 10, 

19), nebo chybně citované elektronické zdroje v textu „(MŠMT, online)“. Celá 

teoretická část bakalářské práce vykazuje nedostatečnou schopnost bakalantky zdrojové 

texty komparovat a vhodným způsobem interpretovat získaná data (např. str. 16–18 jsou 

prakticky jen přepisem z vybraných právních a strategických dokumentů).  

➢ V celé bakalářské práci jsou přítomné formální nedostatky: nejednotné odsazení 

odstavců (např. str. 38, 39), spojky a předložky na konci řádku (téměř v celé BP), věty 

přes dvě stránky (např str. 10–13, 22, 23, 25–27). 

➢ V bakalářské práci se vyskytují drobné interpunkční chyby a překlepy (např. str. 12). 

➢ Největší slabinou práce je její metodická neujasněnost v empirické části. Autorka 

zmiňuje, že vychází z kombinace dotazníkového šetření a rozhovoru. Jednalo se tedy 

o smíšený výzkum?  

➢ V praktické části autorka opomenula popsat výzkumný vzorek, kterému se věnuje 

pouze ve výsledcích výzkumného šetření, a to velmi stroze.  Zároveň je nejasný způsob 

výběru výzkumného vzorku, který je jen lehce nastíněn v charakteristice dotazníkového 

šetření.  

➢ V praktické části diplomové práce není uvedený žádný výzkumný předpoklad, 

výzkumné otázky a žádná hypotéza. Není definován žádný výzkumný problém, není 

zřejmé, zda se jedná o destriptivní, relační, nebo kauzální výzkumný problém. 

Bakalantka zmiňuje pouze cíl celé bakalářské práce – prosím, aby se k této skutečnosti 

autorka vyjádřila a svůj postup při realizaci výzkumu argumentovala (viz otázky pro 

obhajobu). 

➢ V celé bakalářské práci není jediný odborný zdroj, který by se věnoval metodologii 

výzkumu. Zároveň není jasné, jak bakalantka postupovala při konstrukci dotazníkového 

šetření. Kde čerpala inspiraci, na základě čeho konstruovala uvedené položky 

v dotazníku, byl proveden předvýzkum? (viz otázky pro obhajobu) 

➢ U otázky č. 10 („Jakou činnost vykonává asistent pedagoga ve spojitosti s žákem 

se speciálními vzdělávacími potřebami?“) v dotazníkovém šetření bakalantka pouze 

přepsala některé odpovědi respondentů. Na jakém základě autorka vybírala a následně 

přepsala odpovědi? Tato otázka nebyla nikterak vyhodnocena, ale došlo pouze 

k přepsání odpovědí.  
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➢ Položky č. 1, 3 a 11 v dotazníku jsou velmi stroze vyhodnoceny, a výsledná data nejsou 

dále rozpracována. Celkové interpretaci získaných dat mohla být věnována větší 

pozornost.  
➢ Jako další výzkumný nástroj byl zvolen polostrukturovaný rozhovor, který měl za cíl: 

„Zjistit více informací z různých pozic, které jsou začleněny do procesu inkluzivního 

vzdělávání.“ Bakalantka dále uvádí, že chtěla znát názor a pohled některých 

pedagogických pracovníků na řešenou situaci k inkluzivnímu vzdělávání. V některých 

otázkách (např. rozhovor se speciálním pedagogem otázka č. 2,3; rozhovor s asistentem 

pedagoga otázka č. 3 a 8) nespatřuji souvislost s cílem celé bakalářské práce, který 

je zaměřený na změny v náročnosti administrativní práce. Rozhovory se ve většině 

zabývají spíše inkluzím vzděláváním než náročností administrativní práce. 

Polostrukturované rozhovory jsou vedeny s koordinátorkou inkluze, se školním 

speciálním pedagogem, asistentkou pedagoga a s třídní učitelkou. Tito čtyři respondenti 

nepředstavují reprezentativní výzkumný vzorek a nejsou ani cílovou skupinou celé 

bakalářské práce, která se už podle samotného názvu zabývá třídními učiteli.  

➢ Rozhovory jsou přepsány, nejsou vyhodnoceny. Bakalantka pouze v kapitole 7.4 

shrnuje přepsané poznatky. 

➢ V bakalářské práci zcela chybí čísla a názvy grafů prezentovaných v empirické části.  

➢ Výstupem výzkumné části nejsou žádná nová přínosná zjištění, ale pouze skutečnosti, 

které lze zjistit i běžným studiem odborné literatury (viz str. 56).  

➢ Nezbytnou součástí práce by měla být i doporučení pro praxi, která se v bakalářské práci 

nenacházejí.  

➢ V bakalářské práci chybí přílohy, které by prezentovaly stavbu dotazníků a otázek 

polostrukturovaných rozhovorů.  
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 7. prosince 2020. 
 

Hodnocení práce: Práce s vážnými výhradami splňuje požadavky kladené na daný typ práce 

v oboru Školský management.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Žádám o vyjádření k připomínkám uvedeným výše. Zejména o vysvětlení metodologického 

postupu při tvorbě a realizaci výzkumného šetření a vysvětlete jednotlivé kroky postupu při 

tvorbě dotazníkového šetření.  

2. Jasně formulujte hlavní závěry Vašeho výzkumu a uveďte také doporučení pro třídní učitele, 

která budou podložena výsledky výzkumného šetření, případně argumenty získaná 

z odborných zdrojů týkající se administrativní práce po implementaci inkluzivního 

vzdělávání.  

 

V Praze 30. prosince 2020  

 

         PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA 


