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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     
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 a charakteristika práce: 
 
 
Předkládaná bakalářská práce zpracovává téma distančního vzdělávání v období pandemie 
covid-19 a zasazuje ho do kontextu uměleckého vzdělávání. Cílem jeho výzkumu je, jak uvádí, 
„popsat průběh distančního vzdělávání a vybrat příklady pozitivních zkušeností během distanční 
výuky na vybrané ZŠ a konzervatoři a identifikovat jejich možné využití v tradiční výuce mimo 
nařízené distanční vzdělávání“. 
 

➢ Autor zpracovává aktuální téma, které bylo a stále je pro řízení pedagogického 
procesu velkou výzvou. Jeho zasazení do kontextu základní umělecké školy je dobře 
zvoleno a akcentuje specifika vzdělávání v umělecké oblasti.  

➢ Autor se opírá o relevantní zdroje. Oceňuji, že věnuje pozornost i aktuálním zjištěním 
České školní inspekce a pracuje s nimi ve své práci.  

➢ Teoretická část práce vytváří kvalitní oporu pro část empirickou a logicky rozvíjí dané 
téma a tvoří jeho konceptuální rámec.  

➢ Kladně hodnotím, že autor skutečně informace v teoretické části vztahuje stále ke 
svému cíli a zaměření práce a zbytečně se rozvláčně nerozepisuje.  

➢ Výzkumný cíl je jasný a volba kvalitativní metodologie odpovídá cíli i výzkumným 
otázkám.  

➢ Autor pečlivě popisuje své metodologické postupy a sběr dat.  
➢ Roztřídění do kategorií je pečlivé, i když není zcela zřejmé, odkud jednotlivé 

kategorie pocházejí. 
 
 
Nedostatky práce: 
 
 

➢ V úvodu práce by bylo dobré představit nejen téma, ale i celou strukturu práce a její 
cíl, je sice na konci naznačen, ale není úplně jasně specifikován.  

➢ Místy se objevují překlepy.  
➢ Hlavní výzkumná otázka a dílčí VO jsou skoro stejné (str. 27). 
➢ Při popisu metodologie bych doporučila nahradit neurčité výrazy konkrétními – tj. 

místo několik rozhovorů uvést rovnou, kolik jich skutečně bylo (str. 28). 
➢ Otevřené kódování je popsané velmi stručně a z práce není zřejmé, jak skutečně 

kódování probíhalo.  
➢ Není zřejmé, zda některé závěry vyplývají z dat, např.: Ze závěrů lze konstatovat, že 

na takovou situaci nejsou pedagogové připraveni. 
➢ Závěr neshrnuje výsledky výzkumu, ale spíše názory autora. Hodil by se tedy spíše 

pro diskuzi.  
 
 
Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 
20.4.2022 (v systému Theses.cz) a ze dne 19.4.2022 (v systému Turnitin). Zjištěná míra 
shody vznikla jako řádné citace, části parafrází či shody metapopisů.  
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Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Co považujete na základě Vašeho výzkumu za hlavní překážku hybridní výuky u 

uměleckého vzdělávání?  

2. Co byste doporučil pro implementaci příkladů dobré praxe do období po skončení 

pandemie covid-19? 
 

V Praze 30. dubna 2022 

Zuzana Svobodová 


