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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: 

 

 Srozumitelně vymezený cíl diplomové práce s jeho podrobnou charakteristikou a 

provázaností směrem k tématu. 

 Vhodně koncipovaná teoretická část s uvedením mezinárodního srovnání dané 

problematiky. Autorka diplomové práce prokázala schopnost analýzy odborných textů 

a rovněž dobrou orientaci ve studovaném tématu. Nechybí řada odkazů a citací 

z odborných textů doplněných autorčiným názorem či shrnutím. 

 Vhodné je rovněž vymezení všech důležitých pojmů, které jsou nejprve definovány 

v obecné rovině a poté převedeny do konkrétní roviny diplomové práce. 

 Provedení pilotáže v rámci dotazníkového šetření. 

 Velice podrobně analyzovaná data získaná výzkumnými šetřeními, za zmínku stojí 

položka č. 14 uvedená v dotazníku, která umožnila respondentům vyjádřit jejich pocit 

při vlastní adaptaci na nové prostředí a roli začínajícího učitele. 

 Výsledky dotazníkového šetření i rozhovorů umožňují verifikovat tvrzení i získat 

odpovědi na výzkumné otázky. 

 Přehledně je provedeno vyhodnocení rozhovorů obou skupin respondentů 

s jednoznačnými závěry. 

 Velice vysoko lze hodnotit výstup diplomové práce, který je uveden cílem a poté 

srozumitelně rozpracován, a rovněž doporučení uvedená v závěru diplomové práce 

směrem k různým cílovým skupinám. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

 Některá tvrzení v rámci teoretické části jsou nedostatečně podložena argumenty, např. 

na s. 19, kde autorka uvádí, že pedagogická praxe jako součást studia ve školách 

připravujících učitele je nedostatečná jak po stránce kvalitativní, tak kvantitativní – 

dále již není uvedeno, z jakých konkrétních zdrojů autorka čerpala. 

 V rámci dotazníkového šetření je na zváženou položka č. 4 zjišťující, zda je adaptace 

začínajících pedagogů součástí řízení školy – lze se domnívat, že ne zcela všichni 

respondenti shodně či správně pochopili znění otázky. Jisté pochybnosti lze vznést 

právě z důvodu výsledků vyplývajících z vyhodnocení této a následující otázky. 

Neboť 67% respondentů uvedlo, že adaptace je součástí řízení školy, ale v další otázce 

pouze 29% respondentů uvedlo, že se na adaptaci podílí vedení školy.  

 Z analýzy diplomové práce lze odvodit, že byl naplněn hlavní cíl i cíle výzkumného 

šetření. Avšak v závěru je uvedeno pouze strohé konstatování: „Tak mohlo dojít 

k naplnění cíle diplomové práce.“ – není tedy zcela jasné, zda autorka opravdu vnímá 

cíl diplomové práce jako naplněný či nikoli. 

 Drobné formální a pravopisné nedostatky, např. s. 9, 53, 60, 74, 89, 92. 

 

 

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

vzdělávání. 



 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Jakým konkrétním způsobem by měl být proces adaptace začleněn do řízení školy? 

Uveďte doporučení na základě výstupů empirické části diplomové práce. 

2. Podložte vhodnými argumenty naplnění cíle diplomové práce. 

 

 

V Praze dne 22. 8. 2015 

Romana Lisnerová 


