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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 a nedostatky práce: 
 

➢ Téma práce je relevantní studovanému oboru. V současnosti roste jeho obliba mezi 

odbornou veřejností, což se projevuje i v růstu domácích zdrojů odborné literatury. vs. 

Přinejmenším v citovaných pramenech přetrvává nejednotnost terminologie, některé 

zdroje jsou spíše populárně-naučné. Tato skutečnost se nereflektovaně projevila také v 

hodnoceném textu. Chybí důslednější komparace (nikoli "jen" rešerše) zdrojů. 

➢ Cíl práce, tak jak je stanoven v jejím Úvodu (viz s. 7) je naplněn v teoretické části - s 

omezeními, která vyplývají z určité terminologické i obsahové nejednotnosti už ve 

zdrojové literatuře (Co je vlastně obsahem sebeřízení? Jaké jsou jeho fáze? Jaký je 

vztah mezi sebeřízením, seberozvojem, event. mezi dalšími v diplomové práci 

definovanými pojmy? - Tyto otázky nebyly v textu 1. kapitoly zodpovězeny a 

navrhuji, aby na ně diplomantka odpověděla při obhajobě). 

➢ Ve 2. textové kapitole je pozornost věnována terminologickému ujasnění pojmů 

osobnost a kompetence, spíše však odděleně - nikoli, jak avizuje název diplomové 

práce, ve vzájemném terminologickém propojení "osobní kompetence".  

➢ Diplomantka většinou pracuje se zdrojovou literaturou v souladu se zvyklostmi a 

citační normou, na s. 28 se ovšem objevují informace, které nelze považovat za 

"obecně známé skutečnosti", přesto odkaz na zdroje uvedený není, na s. 31 chybí 

odkaz na avizovaný zdroj. Prosím v obou uvedených případech o doplnění. 

➢ Metodologická a analytická část práce jsou zpracovány pečlivě a přehledně. vs. V 

textu uvedená kritéria výběru respondentů nelze považovat za dostačující pro dosažení 

cíle práce v praktické části. Vzhledem k velikosti výběrového souboru považuji 

souhrnné statistické zpracování dat uvedené na s. 44 za nadbytečné. Téma rozhovoru 

č. 1 (viz s. 50 a d.) nepovažuji na rozdíl od diplomantky za relevantní pro dosažení 

cíle.  

➢ Závěr práce plní sumarizační funkci. vs. Závěr práce obsahuje tvrzení, která sice 

korespondují s předchozím textem, nicméně opětovně ukazují na terminologickou 

neukotvenost (viz např. s. 79d). 
 

 

Vzala  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 12. 07. 2016. 

 

 

Hodnocení práce:  Práce splňuje s dílčími výhradami požadavky kladené na daný typ práce 

v oboru Management vzdělávání. 

 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Otázky k teoretické části: viz předchozí posudek a: Jaké jsou tedy rozhodující osobní 

kompetence ředitele školy? V čem jsou jiné/specifické ve srovnání s osobními 

kompetencemi manažerů mimo školství? Na základě jakých kritérií (zdrojů?) byly 

vybrány jednotlivé složky sebeřízení/vlastnosti osobnosti/metody či techniky 

sebeřízení zařazené do 3. kapitoly? 
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2. Doporučení k praktické části práce: Vysvětlete, jak "kombinace typů otázek v rámci 

tohoto rozhovoru umožní kombinovat prvky kvantitativní i kvalitativní strategie 

výzkumu" (ze s. 43, vysvětlení vázáno na celou praktickou část posuzované 

diplomové práce). 
3.  Doporučení k 5. textové kapitole: Doložte, jak vámi zpracovaný návrh vyplývá z předchozího 

textu diplomové práce.  

 

 

 

 

V Praze 04. 09. 2016       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


