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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: 
 

➢ Důležité a neotřelé téma 

➢ Práce se zahraničními zdroji 

➢ Patrná snaha o plastický pohled, triangulace 

➢ Znalost problematiky, formulace návrhů možných opatření 

 

   Autor práce zpracovával aktuální téma, navíc jeho zvyšující se aktuálnost je patrná 

vzhledem k situaci posledního roku a očekávané migraci. Cizojazyčný asistent pedagoga je 

neprozkoumaných fenoménem českého vzdělávacího systému a kritický popis oblastí jeho 

činnosti je důležitý a potřebný. Je možno pouze diskutovat o vhodnosti použití termínu 

kompetence, zejména ve výzkumné části se ukazuje, že jde spíše o oblasti působení či 

podpory žáků. 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Část 2.1 se nazývá migrace, přitom její část 2.1.1 Historie pojmenovává pouze velké 

množství zejména německého (+ ruského, ukrajinského, polského, maďarského) 

obyvatelstva v období tzv. první republiky, ovšem migrací se vůbec nezabývá 

(německá historie obyvatel našeho území sahá do 13. století). Stejně tak je silně 

zjednodušena kapitola o vnitřní migraci pouze na romskou problematiku 

➢ Jazykové drobnosti (byla získany data, výuka Ruského jazyka, tlak na Multikulturní 

výchovu, zakotveno ve „školském zákoně“, ovlivněno Ruskou migrační vlnou,  

menšina Vietnamské národnosti, požadavky jsou specifikovány v Zákoně, asistenty 

působící na Mateřských, Základních či Středních školách…) 

➢ V některých případech nelze poznat, zdali se jedná o citaci pramene nebo autorovy 

myšlenky (např. první odstavec části 2.2.2  Vzdělávací instituce a pedagogové)… 

➢ Nepřesnosti v terminologii (kompetence – kompetentnost – předpoklady, dále třeba 

základní výběrový soubor, str. 44) 

➢ Opakování ukázek z výzkumu (autor zřejmě chtěl ukázat v jiném kontextu, přesto není 

opakování ideální postup) 

 

   Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 20. dubna 

2016. 

 

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

vzdělávání. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na str. 58 uvádíte jednotlivé úrovně analýzy dat (očekávání, integrace…). Co bylo 

podkladem k vytvoření takto pojmenovaných úrovní? 

2. Na str. 66 jste identifikoval kompetenci č. 9 – doučování dospělých cizinců. Máte 

příklad využití ve školské praxi, přímo v práci asistenta pedagoga? 

 

V Praze 5. května 2016  

Václav Trojan 


