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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, 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: 
 

➢ Předložený text je přepracovanou verzí bakalářské práce. Autorka v něm prokazuje 

zaujetí pro zvolené téma i schopnost přinejmenším dílčím způsobem doplnit dříve 

nedostačující výzkumnou část práce.  

➢ Text je většinou psán sice čtivě, nikoli však mimo rámec odborného stylu. 

(oba body viz též nedostatky) 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Místy nadbytečné zjednodušení a nerozporované přijetí zkoumané metody rozvoje a 

vedení pracovníků autorkou hodnoceného textu. V možné souvislosti s tím nejsou 

použité zdroje komparovány, jako klíčový je v teoretické části využit primárně jediný 

zdroj (což ovšem deklaruje i bakalantka). Vymezení některých pojmů (tým vs. skupina, 

případně vlastní pojem týmový koučink) není možné považovat za zcela přesné. 

Z hlediska struktury i obsahu lze za spíše nezvládnutou označit 3. kapitolu. Teoretickou 

část práce je možné i přes uvedené připomínky považovat za možné východisko 

výzkumného šetření. Celkově počet informačních zdrojů odpovídá požadavkům na 

bakalářský úkol.  

➢ Empirická část práce deklaruje využití smíšeného designu, vzhledem k počtu 

respondentů/informantů a způsobu jejich výběru se jedná spíše o „kvalitativní sondu“ 

do problematiky s využitím základních technik dotazování. Grafické vyhodnocení 

odpovědí v části provedeného dotazníkového šetření považuji vzhledem k velikosti 

vzorku za fakticky nadbytečné. Problematická je rovněž interpretace některých 

odpovědí účastníků šetření (zejména vzhledem k nesjednocení pojmu týmový koučink).  

➢ Dílčí nedostatky se objevují i v typografické úpravě (nezarovnání textu) a 

neodpovídající délce Abstraktu (menší počet slov oproti interním požadavkům). Na 

nedůslednou korekturu lze poukázat u názvu podkapitoly 2.8 („Tým dělá pokroky jen 

když na sobě pracuje i její šéf“). 
 

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

5. prosince 2021 (theses) a výsledek kontroly Turnitin ze dne 4. prosince 2021. 
 

 

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

práce v oboru Školský management. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte týmový koučink a odlište ho od jiných technik práce se skupinou pracovníků 

pod vedením ředitele školy. 

2. V podkapitole 2.9 uvádíte techniky týmového koučování – Upřesněte specifika jejich 

využití právě v týmovém koučování ve školském prostředí. 

 

 

V Praze 9. ledna 2022  

 

                     Michaela Tureckiová 


