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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
 X   

A2 Závěrečná práce přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
X 

 
  

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

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle 
X    

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
 X   

B2 Jsou uvedeny odkazy na českou i zahraniční 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 studovaný obor 

E1 Formulace 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 školství či rozvoj studovaného oboru  X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít. X    

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
 

 
X  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy.  X   

 

 

 



Klady práce: 

 

 téma práce je relevantní studovanému oboru, v odborné pedagogické a manažerské 

literatuře (vč. publikací školského managementu) dosud spíše opomíjené, 

 volba metodiky výzkumného šetření, jeho provedení, analýza a interpretace (s 

omezeními, která vyplývají ze zkušeností diplomantky s podobným typem výzkumu a 

obecně také z charakteristik kvalitativního výzkumu v pedagogických vědách), 

 snaha o zasazení problematiky do kontextu celoživotního učení a managementu 

vybraných organizací, které poskytují neformální vzdělávání, 

 uvedení doporučení v Závěru práce. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

 jak diplomantka sama uvádí, "teoretická stať je kompilací" (s. 67), ve které kromě 

jiného: chybí aktuální teorie kariéry (ve vztahu ke změnám v profesní dráze, relevantní 

také z hlediska respondentů šetření); přehled manažerských funkcí je převzat ze 

sekundárního elektronického zdroje (s. 12-13); obecně chybí komparace zdrojů 

(zejména zahraničních) a není uvedena souvislost se zájmovým vzděláváním 

dospělých; ve 4. kapitole jsou rozdíly v konceptech motivů a motivace sice uvedeny, 

ovšem nepřesně interpretovány; zvolená teorie motivace (Vroomova teorie očekávání) 

je relevantní, ale autorka s ní dále fakticky nepracuje (kategorie očekávání vztažená k 

úsilí o dosažení žádoucího cíle), 

 v teoretické části užívá diplomantka opakovaně spíše esejistický než odborný styl a 

sice pochopitelně, ale ne zcela zdůvodněně přebírá "terminologii" ("před vstupem do 

ředitelny"), 

 opakovaně se objevují chyby gramatické a typografické (např. s. 8, 16u, 24...65, 69) a 

rozsáhlé citace (např. s. 21, kde je navíc chybně uveden název publikace), na s. 24d-25 

chybí odkaz na zdroj/e, respektive text neobsahuje jen obecně známá fakta, 

 dílčí cíl výzkumného šetření je sice zřejmý, ovšem nesprávně formulovaný (s. 31), 

výzkumné otázky jsou formulovány jako uzavřené (ve čtvrté jsou uvedeny tři 

manažerské funkce a z odpovědi na otázku nemůže být zřejmé, zda se týká všech 

funkcí, nebo jen některé/ých z nich). 

 

 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Je možné navržená doporučení uplatnit také v managementu zájmového vzdělávání 

dospělých? Svoji odpověď zdůvodněte, případně doporučení doplňte. 

2. Jak z analýzy dokumentů vyplývá, že respondenti neumí strategicky řídit? (viz s. 49d) 

 

 

 

 

V Praze 24. srpna 2015       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


