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ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL  

V NÁVAZNOSTI NA ZÁKON O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH  
 

Indikátory kvality závěrečné práce 
Pomocný rejstřík pro hodnocení závěrečných prací.  

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A2, práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 
A1 Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
  X 

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu z oblasti 

řízení ve školství (nikoli o shrnutí subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popis jednoho projektu atd.). 
  X 

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?)  
  X 

B Dosavadní řešení problému 
B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury; 

akcent na manažerskou literaturu. (Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně internetu.) 
  X 

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu.   X  
B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, nejde o 

mechanické výpisky z literatury. 
  X 

C Výzkumná část 
C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce.   X 
C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud typ výzkumného problému 

umožňuje hypotézy formulovat). 
  X 

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje.   X 

D Analytická část 
D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.    X 
D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované vyjádření 

číselných údajů. 
  X 

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce.  X  

E Závěry. Přínos pro sféru řízení 
E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není 

redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) 
  X 

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, metodické 

postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
 X  

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít v práci řídícího pracovníka.  X  
E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školství. 
 X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 
F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a struktury 

(titulní list, čestné prohl., resumé, klíčová slova, obsah…), grafická a typografická úroveň práce… 
 X X 

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah).   X 
F3 Bibliografie dle platné normy.   X 



Klady práce: 

- Téma odborné kvalifikace pedagogických pracovníků středních škol je vzhledem 

k počtu kategorií učitelů středních škol i k velmi různorodým způsobům získání 

potřebné odborné kvalifikace v těchto kategoriích velmi náročné. Autorka jej proto 

zpracovává v širokém záběru, a to jak v části teoretické, tak praktické.  

- Výzkumné šetření se vzhledem k cíli práce logicky člení na dvě části, přičemž v každé 

jde o poměrně náročný úkol, který v rozměrech bakalářské práce nutně musel být 

určitým způsobem redukován. Ve výzkumu kvalifikovanosti na středních školách 

proto autorka zvolila metodu stratifikovaného výběru menšího vzorku respondentů 

napříč všemi kraji, což sice neumožňuje získat přesné výsledky, ale pro zjištění 

obecného trendu v ČR lze tuto metodu přijmout (určitým potvrzením je i dosažení 

celkové procentuální shody v počtu nekvalifikovaných s výsledky výzkumu 

realizovaného ÚIV a MŠMT v roce 2009). Autorka dosáhla v tomto šetření i velmi 

dobré návratnosti (86 %). Šetření na VŠ se soustředilo na kombinovaná akreditovaná 

vysokoškolská studia a autorka správně začlenila i kvalifikační studia pedagogiky 

poskytovaná v rámci DVPP.  

- Autorka vhodně využívá možnost srovnání zjištěných údajů s oficiálním výzkumem 

provedeným před dvěma lety (viz výše). 

- Pečlivé zpracování výzkumy zjištěných údajů. Zajímavá interpretace uplatněná 

v komparativní 8. kapitole  

- Dobrá jazyková úroveň bez výrazných jazykových a pravopisných nedostatků (včetně 

interpunkce). 

 

Provedená komparace kvalifikačních potřeb učitelů SŠ s nabídkou kvalifikačních studií je 

poměrně odvážnou konstrukcí hypotetického charakteru, nicméně logicky vychází ze 

zjištěných údajů. Je možno ji proto hodnotit zároveň jako klad i určitou rezervu práce. 

Autorka si je limitů svého postupu vědoma a správně na ně upozorňuje.  

 

Nedostatky práce: 
 

- Občasná terminologická nejednotnost užití zavedených pojmů pro výzkumné šetření 

(kategorie škol – střídavě používáno střední průmyslové školy a SOŠ – technického 

zaměření) 

- Ve druhé části výzkumného šetření absentují programy celoživotního vzdělávání na 

VŠ, což může do jisté míry zkreslit výsledky; důvody pro tuto redukci zjišťovaných 

dat autorka jistě měla, bylo by vhodné je v textu uvést.  

- Formální nedostatky: 

o odkazování na odborné zdroje není vždy plně v souladu s normou a v odkazech 

nejsou použity kompletní bibliografické údaje (např. str. 26) 

o výjimečné nedostatky jazykové či stylistické (str. 53, 55) 

 

 

Práci k obhajobě DOPORUČUJI.  
 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. V čem spatřujete hlavní význam své práce? Jaká je její další využitelnost? 
 

2. Jaká doporučení byste na základě závěrů své práce dala ředitelům a pedagogům 

středních škol a vysokým školám připravujícím učitele středních škol? 
 

 

 

Ve Velkém Oseku dne 25. 8. 2011               PhDr. Eva Koberová 


