
   
 

Platnost dokumentu od 1/2021 
 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce: Michaela Knilová Vedoucí práce: RNDr. Jindřich Kitzberger 
 

Název závěrečné práce: Podpora a motivace učitelů při integraci dětí s odlišným mateřským jazykem v 

mateřských školách 

 

 

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. 38/2020, 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: 
 

➢ Oceňuji vymezení pojmů na počátku teoretické části 
➢ V teoretické části autorka poměrně komplexně a zdařile popisuje problematiku 

integrace dětí s OMJ, a to jak z hlediska právního a systémového, tak i z hlediska 

managementu školy 
➢ Dobře formulované výzkumné otázky a zaměření dotazníku, autorka získala poměrně 

velké množství užitečných dat a svědomitě a kvalitně je zpracovala 
➢ Vyhodnocení v závěru, doporučení pro integraci dětí s OMJ 

 
 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Cíl je sice z formálního hlediska dobře formulován, ale příliš nekoresponduje s tím, co 

je v rámci výzkumného šetření opravdu zjišťováno. To se pak projevuje v potížích 

s jeho vyhodnocením v závěru. 
➢ V úvodu je to ještě akceptovatelné, ale v dalším textu, zejména v teoretické části už 

„ich forma“ není vhodná („Domnívám se, že podpora u dětí s odlišným mateřským 

jazykem je velmi důležitá a neměla by se v předškolním věku podceňovat.“, „Plán 

pedagogické podpory považuji za velmi přínosný…“). Navíc zpravidla nenásleduje 

prokázání toho kterého názoru odkazy na literaturu.  

➢ Zejména v metodické části pak těžiště odkazů je v práci Kostelecké (2013), další 

zdroje chybí 

➢ Doporučení ředitelům škol jsou v některých bodech poměrně obecná a není příliš 

jasné, jak moc a zda-li vůbec vyplývají buď z teoretických poznatků, nebo z vlastního 

výzkumného šetření 
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 12. 

července 2021.   
 
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zkuste stručně formulovat několik doporučení, která skutečně vyplývají ze získaných 

dat. 

2. Mohou se výsledky lišit podle počtu dětí s OMJ ve školách? Je nějak patrný vliv toho, 

že v některých školách (regionech) jsou tyto děti přítomny častěji a ve větším počtu? 

 

V Praze 22. srpna 2021 

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


