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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. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
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: 
 

➢ Srozumitelná formulace cíle zasazeného do kontextu řešeného tématu. 

➢ Teoretická část zpracovaná přehledně s uvedením citací i vlastního autorčina názoru, 

nechybí ani odkazy na právní předpisy související s problematikou domů dětí 

a mládeže. Tímto prokazuje autorka bakalářské práce svoji dobrou orientaci v tématu 

i jistý přehled v souvisejících dokumentech. 

➢ Vysoká návratnost dotazníků v rámci kvantitativního výzkumu, obohacení výzkumné 

části o řízené rozhovory s několika respondenty. 

➢ Přehledně zpracované závěry dotazníkového šetření. 
 

 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 
 

 

➢ V teoretické části práce postrádám hlubší pojednání o významu, resp. přínosu 

fungování domů dětí a mládeže pro širší spektrum dětí, závěry výzkumů, pokud byly 

realizovány v této oblasti, apod.; dále pak alespoň stručné uvedení dosud známých a 

odbornou literaturou uváděných postupů při zjišťování vzdělávacích potřeb pedagogů 

v DDM. 

➢ V části kompetence pedagoga volného času jsou uvedeny měkké dovednosti, kterými 

by měl pedagog disponovat, a dále skutečnost, že se hierarchie těchto kompetencí 

mění v souvislosti s vykonávanou pozicí – následně však chybí jakékoli odůvodnění 

tohoto tvrzení, či podložení stručným příkladem. 

➢ Kapitola, v níž se pojednává o standardu učitele, resp. kariérním řádu, není aktuální, 

ani není uveden zdroj informací, odkaz či citace.  

➢ V některých částech chybí odkazy na odbornou literaturu, případně uvedení citací, 

např. s. 22 – celoživotní vzdělávání. 

➢ Bakalářská práce je zaměřena na školské zařízení, přitom se v některých částech 

hovoří o cílech školy, např. s. 21. 

➢ Některé zkratky nejsou vysvětleny, např. s. 25. 

➢ Zcela chybně je na s. 32 uvedena analýza „SWOD“! 

➢ Poněkud neobratně je formulována myšlenka, že „Hodnocení výsledků vzdělávání 

pedagogů je možné pomocí hospitace…“, s. 34. 

➢ Autorka používá pojem „vzdělávací mezera“ (s. 34), bez jeho dalšího vysvětlení či 

zasazení do kontextu. 

➢ Práce obsahuje drobné gramatické a pravopisné nedostatky, např. s. 32, 34. 

➢ Opět zavádějící informace přináší část bakalářské práce na s. 35 – např.: kariérní 

stupeň č. 1 v rámci kariérního systému není určen pouze absolventům vysokých škol, 

kariérní systém bude platný i pro učitele mateřských škol, základních uměleckých škol 

– podobných nesrovnalostí je uvedeno více. 

➢ Cíl bakalářské práce slibuje vytvoření návrhu, resp. možností, jak naplňovat v rámci 

DVPP vzdělávací potřeby pedagogů – závěr bakalářské práce však pouze velmi 

stručně konstatuje, že je třeba sestavit plán DVPP s přihlédnutím k požadavkům – 

nepřináší tedy nic v této oblasti nového, obohacujícího či inspirujícího. 
 

 

Vzal(a) jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 15. 4. 2016. 
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Hodnocení práce: Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru 

Školský management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Uveďte, jaký je vztah cílů školy, vzdělávacích potřeb pedagoga a plánu DVPP. 

Aplikujte na prostředí školského zařízení (DDM). 

2. V textu bakalářské práce uvádíte, že velkým motivujícím prvkem je pro pedagogy 

a jejich vzdělávání Kariérní systém. Odůvodněte toto tvrzení. 

3. Odůvodněte naplnění cíle bakalářské práce. 

 

 

V Praze dne 3. 5. 2016 

 

 

Romana Lisnerová 


