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POSUDEK OPONENTA PRÁCE 

 

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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A Obecné     

A1 Jazyková úroveň  x    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu  x   

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 38/2020,  

včetně platných příloh) 
x    

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného programu x    

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (zejména: co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autorka zjistit?) 
 x   

B3 Objektivní analýza z oblasti studovaného SP x    

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborných zdrojů 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 / hypotéz  

nebo výzkumných předpokladů 
 x   

D3 Využití vhodných výzkumných metod a nástrojů x    

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných údajů / dat  x   

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků  x   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce  x   

F Závěry a přínos pro studovaný program 

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 pedagogiky / předškolní pedagogiky x    
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Charakteristika a klady práce: 

 

Diplomová práce Bc. Čadkové se zabývá problematikou managementu v soukromé a veřejné 

mateřské škole. Téma DP považuji za zajímavé, aktuální a profesně významné. Teoretický 

rámec sledované problematiky je logický, srozumitelný a velmi dobře zpracovaný (s využitím 

adekvátního množství – avšak pouze – domácích zdrojů). 

DP je tradičně strukturována do teoretické a praktické časti. V teoretické části autorka vymezuje 

základní pojmy. Hlavní část práce blíže specifikuje jednotlivé funkce managementu, jež jsou 

pro kvalitní fungování školy nezbytné.  

Autorka přináší podnětné postřehy a názory z oblasti preprimárního vzdělávání, které opírá  

o vlastní zkušenosti a relevantní odborné zdroje.  

 

Nedostatky práce: 

 

Textovou část považuji za zbytečně rozsáhlou. 

Chybí zahraniční zdroje. 

 

 

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

15. dubna 2021 (v systému Theses.cz). Maximální míra podobnosti byla: < 5% (tedy 

nevýznamná). 
 

Hodnocení práce:  

Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce  

ve SP Pedagogika / SP Předškolní pedagogika, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Identifikovala jste odlišné přístupy v komunikaci vedení MŠ s rodiči dětí ve 

sledovaných typech mateřských škol? 

2. Liší se v jednotlivých typech mateřských škol systém motivace a odměňování 

pedagogických pracovníků? 

3. Jaká specifika – z hlediska managementu řízení MŠ – považujete za signifikantní?  

 

 

V Praze 7. května 2021 

 

 

 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

oponent 


