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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 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň  x    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

3 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?) 
x 

 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti x    

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
x    

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční 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 nebo 

předpokladů 
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 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
x 
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Klady práce: 
 

➢ Téma práce je relevantní studovanému oboru, z hlediska sociodemografického vývoje 

společnosti relevantní a v daném segmentu vzdělávacího systému teoreticky spíše 

neřešené.  

➢ Diplomant jasně a správně formuloval cíl práce i způsob jeho dosažení již v Úvodu 

hodnoceného textu. Řešený problém je jednoznačně zasazen do rámce managementu 

vzdělávání. 

➢ V teoretické části diplomant věcně správně a kultivované propojuje dokumenty 

vzdělávací politiky s široce pojatými cíli celoživotního vzdělávání a výstupy z učení 

(klíčovými kompetencemi). Uvedeny jsou základní dokumenty vzdělávací politiky EU 

a ČR, výstupy z relevantních mezinárodních srovnávacích šetření a příklady dobré 

praxe uměleckého vzdělávání dospělých v SRN a ČR. Již tato teoretická studie 

překračuje úroveň běžnou u diplomových prací oboru. 

➢ Pozitivně hodnotím rovněž zpracovanou PEST analýzu. 

➢ Návrh modelu vzdělávání dospělých v ZUŠ je logickým a přehledně zpracovaným 

výstupem teoretické části, ve které diplomant verifikoval první předpoklad. 

➢ Použitá metodika výzkumného šetření je vhodná, diplomant věcně správně analyzoval 

a interpretoval získaná data a vytvořil zajímavý podkladový materiál také pro 

následující šetření. Výzkumné předpoklady byly verifikovány. 

➢ Závěr práce splňuje sumarizační funkci. Jsou v něm uvedeny také přínosy 

hodnoceného textu pro obor management vzdělávání a rámcové doporučení. 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ V práci neshledávám žádné významné nedostatky. Naopak oceňuji zodpovědný 

přístup diplomanta a přínos jím zpracovaného textu pro rozvoj managementu 

vzdělávání v teoretické i praktické rovině. 
 

Vzala  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 22. 07. 2016. 

 

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

vzdělávání. 

 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Do jaké míry je zpracovaný teoretický model (viz 5. kapitola) aplikovatelný v ZUŠ? - 

Podle výsledků šetření pro hlavní město? A na základě provedené PEST analýzy a 

dalších zjištění také mimo Prahu? 

2. Co konkrétně lze doporučit vedení ZUŠ pro to, aby došlo k většímu a úspěšnému 

zapojení  dospělých jako žáků/účastníků vzdělávání v ZUŠ? 

 

 

 

V Praze 07. 09. 2016       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


