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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, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika)  x   

A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 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?) Charakteristika cíle (SMART) 
 

 
 x 

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe 
 

 
x  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
 x   

C2 Relevantní odkazy na 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 a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 

 
 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 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
 

 
x  
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Klady a nedostatky práce: 
 

➢ téma práce je relevantní studovanému oboru, cíl práce je však stanoven značně 

nekonkrétně a navíc na dvou místech Úvodu najdeme dvě rozdílné formulace cíle; 

dále v Úvodu uvádí bakalantka informace o výběrovém souboru a nesprávně 

konstatuje reprezentativnost vzorku (s. 7 a 8), 

➢ práce obsahuje také další nekonkrétní či zavádějící tvrzení, případně informace, ze 

kterých není jasné, z jakého zdroje byly využity (př. s. 9, 25), 

➢ podstatnou část teoretické práce tvoří příliš rozsáhlé přímé citace zdrojů, získané 

informace bakalantka nekomparuje, ani nevyužívá v empirické části, 

➢ na několika místech jsou uvedeny subjektivní názory autorky posuzovaného textu, 

nepodložené citovanými zdroji (např. s. 15, 26, 30), 

➢ přehled metod vzdělávání na pracovišti (podkapitola 3.1) není úplný,  

➢ ve 4. kapitole není explicitně uveden ani správně interpretován cyklus vzdělávání 

pracovníků, jednotlivé fáze nejsou popsány adekvátním způsobem a ve správné 

vzájemné návaznosti; formálně jsou podkapitoly 4.1 a 4.2 příliš krátké, 

➢ v uvozující pasáží 5. kapitoly se bakalantka dopouští hned několika nepřesností, 

například tvrzení, že "teoretická část je zaměřena na konkrétní metody vzdělávání, 

praktická část pak na metody vzdělávání na pracovišti", píše o výzkumných otázkách, 

aniž by je uvedla, a dále odkazuje na druhou část cíle práce: "odpovědět na 

výzkumnou otázku..." (oboje viz s. 33), 

➢ bakalantka podrobně popisuje metody dotazování (podkapitola 5.1 Metody sběru dat) 

a v následující podkapitole (5.2 Volba použitých metod) mimo jiné a nedostatečně 

píše o výběrovém souboru, podkapitolu končí výhodou dotazníku; v podkapitole 5.2 je 

opět uvedeno několik nepodloženým a zavádějících tvrzení, 

➢ za zdařilé naopak považuji využívání popisů metod na pracovišti místo názvu metody 

v otázkách v dotazníků,  

➢ z textu práce není zřejmé, jaká data byla získána z rozhovorů (viz také 5.3.1), 

➢ prezentované návrhy a doporučení (podkapitola 6.2) nevyplývají jednoznačně ze 

zjištění provedeného šetření, v této podkapitole je rovněž hojně využíván slangový 

výraz "kantor", 

➢ nepodložená jsou také tvrzení v Závěru práce (viz s. 52 a 53), 

➢ používání různých autorských osob.  
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 27.04.2017. 

 

Hodnocení práce: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práce nesplňuje požadavky 

kladené na daný typ práce v oboru Školský management.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte cíl práce, řešený výzkumný problém, formulaci výzkumných otázek, objekt 

výzkumného šetření. 

2. Doplňte data získaná rozhovorem a formulujte doporučení, která skutečně vyplynula z 

výzkumného šetření. 

3. Co je to metoda vzdělávání? 
 

 

V Praze 14.05.2017       PhDr. Michaela 'Tureckiová, CSc. 


