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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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Klady práce: 
 

➢ Čtivost práce 
➢ Práce se zdroji 
➢ Rozsah práce a šíře záběru autora 

 
 
Nedostatky práce: 
 

➢ Drobné překlepy, chyby 
➢ Zdroje a citace nejsou dle normy 

 
Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 22.7.2020. 
 
 

Hodnocení práce:   

Práce řeší zajímavé, aktuální téma vztahující se k hrozbám, které přináší současný svět. Autor 
analyzuje dva vzdělávací projekty zaměřené na studenty středních škol a srovnává jejich 
metodologické, pedagogické i dílčí aspekty. Práce je psána čtivou formou vyprávění, v první 
osobě jednotného čísla. V teoretické části bych některé grafy (1,2) považoval za nadbytečné. Z 
textu je znát hluboké zaujetí autora pro prezentovanou problematiku, šíře jeho poznatkového 
aparátu a velké množství odvedené práce. Praktická část je zpracována přehledně, je vysvětlen 
cíl a účel výzkumu, jsou stanoveny výzkumné otázky a hypotézy. Jsou formulována závěrečná 
doporučení. Grafická prezentace je jednoduchá a přehledná. Práce výrazně překračuje rozsah 
stanovený pro diplomové práce. 
 
V textu jsou drobné překlepy, chyby (např. str. 14 „ŠEĎOVÁ“, 84 „Etický rámec výzkumu 
rámec formuloval“), chyba je i v dedikaci na str. 2 „otevírím“. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management vzdělávání. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V textu správně uvádíte článek doc. Strakové a dr. Simonové, který ukázal významný 
rozdíl mezi postoji ke školní angažovanosti u žáků gymnázií a žáků odborných škol bez 
maturity. Uvádíte, že je nutné na školách budovat klima, které formování občanských 
postojů podporuje. Jak by tvorba takového klimatu měla vypadat? Co konkrétně by 
podle Vašeho názoru ředitelé např. středních odborných učilišť měli dělat jinak a lépe? 

2. Uvádíte výsledky studie „Doing Better for Children“ z roku 2009. Znáte nějaké 
aktuálnější studie potvrzující nespokojenost českých žáků se školou? 

 

V Praze 3.1.2021 

 

Roman Liška 


