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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: 

Vymezení cíle práce: „… zmapovat systém rozvoje a vzdělávání pedagogických pracovníků 

v mateřských školách v Praze.“ 

Teoretická část: 

 Množství citací z odborné literatury 

 Podrobný popis fází vzdělávání a rozvoje 

 Specifikace rozvoje a vzdělávání na pedagogické pracovníky, konkrétně na fáze vzdělávání a 

rozvoje 

 Uvedení aktuálních dokumentů (nap. Priority MŠMT na rok 2015/2016) 

Výzkumná část: 

 Stanovení hlavní a dílčích výzkumných otázek 

 Tři výzkumné metody: dotazník, rozhovor a analýza dokumentů 

 Velký počet respondentů dotazníkového šetření (122) 

 Vyhodnocení hlavní i dílčích výzkumných otázek 

Nedostatky práce: 

Teoretická část: 

 Chybějící odkazy (např. s. 16 – „Co je vzdělání“, s. 30: „Ve fázi realizace vzdělávání hraje 

významnou roli i motivace.“) 

 V textu je sice velké množství citací, ale chybí jejich provázanost,  

Výzkumná část: 

 Nevhodné označení tabulek a grafů (autorka uvádí: „Kolik je vám let?“, lépe „věk 

respondentů“ nebo „Jste“, lépe „pohlaví“) 

 Pro odpovědi dotazníku by bylo vhodné použít škálování, bez něho je komentář omezen pouze 

na opakování číselných údajů 

 Nesoulad mezi výsledky otázky 12 (vzdělávání na pracovišti i mimo něj – 39 respondentů, na 

pracovišti 0 respondentů) – viz otázka č. 2 

 Otázka č. 16 – možnost „Ano – jak“ – není v odpovědi vyhodnocena, vyhodnocení je až v 

závěru 

 Nejasnost v komentáři na s. 73 – Jací jsou v mateřské škole pedagogičtí pracovníci kromě 

učitelek? Vyskytovali se v nich asistenti? 

 Není jasné, proč ředitelka z mateřské školy C neposkytla plán DVPP.  

Formální nedostatky: 

 Text práce je na mnoha místech psaný jako vysvětlení učiva žákům základní školy, byť je 

naplněn odbornými termíny („Co jsou lidské zdroje? Lidské zdroje jsou…“, „Co je vzdělání? 

Vzdělání je…“) 

 Nesouvislý text kapitol (např. 4.1.1) 

 Nelze hovořit o splnění výzkumných otázek (s. 90), ale o jejich zodpovězení 

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 21.4.2016. 

Hodnocení práce:  

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak souvisí kapitola Personální hledisko ve vývoji managementu a kapitola Etapy personální 

práce? 

2. Jaký je rozdíl mezi vzděláváním na pracovišti (otázka 12) a rozvojovými aktivitami na škole 

(otázka 15)? Okomentujte počet odpovědí u obou otázek. 

 

V Praze 7.5.2016                                                                             Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 
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