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Název závěrečné práce: 
Vliv zavedené povinnosti předškolního vzdělávání na práci pedagogických pracovníků ve vybraných 

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: 
 

 Vhodně zvolené a v praxi řízení mateřské školy využitelné téma práce - Vliv zavedené 

povinnosti předškolního vzdělávání na práci pedagogických pracovníků ve vybraných 

mateřských školách.  

 Autorka pracuje s dostatečným počtem odborných zdrojů. 

 Akcentace na školský management. 

 Kvalitní zpracování kapitoly Předškolní vzdělávání v instituci s uvedením vhodných 

zdrojů a přehledným odlišením vlastního textu od přímých citací a parafrází. Orientace 

autorky v platné legislativě. 

 Volba případové studie se snahou o triangulaci dat. 

 

 

Nedostatky práce: 
 

 Drobné formální nedostatky práce (klíčová slova nejsou abecedně řazena). 

 Kapitolu Předškolní období dítěte z pohledu vývojové psychologie považuji s ohledem 

na cíl práce a orientaci ke školskému managementu za nadbytečnou.  

 Autorka odkazuje na dokument Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 

2030+, ale bez bližšího vysvětlení používá hovorový název Strategie 2030+ (abstrakt, 

s. 33, 34, 61,62 atd.). Obdobně Kritéria ČŠI.    

 Ocenil bych zařazení kapitoly diskuze, kde by autorka porovnala výsledky i s jinými 

výzkumy zaměřenými na uváděnou problematiku. Stejně tak popisná obecnost 

získaných dat by, s ohledem na koncept práce, zasloužila hlubší poznání a vyvození 

příslušných doporučení.   
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 18.  dubna 

2022. 
 

 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V závěru doporučujete vypracování ucelené metodiky, jak komunikovat s rodiči v 

případech odkladů povinné školní docházky a kontaktování školských poradenských 

center. Existuje už nyní nějaký metodický materiál, který by mohl být v uváděné 

problematice využit?  

2. Pokuste se zdůvodnit výsledek Vašeho šetření, že „učitelky v povinnosti předškolního 

vzdělávání spatřují výhody, ředitelé méně“. 

 

 V Praze 4. května 2022 

 

 

Vlastimil Hubert 


