
Platnost dokumentu od 05/2016 
 

UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 
PEDAGOGICKÁ  FAKULTA 

 
CENTRUM  ŠKOLSKÉHO  MANAGEMENTU 

 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE 

Autor práce: 
Jana Lišková 

Oponent práce: 
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

Název závěrečné práce: 

Rozdíly v motivování pedagogických pracovníků e veřejné a soukromé mateřské škole 

 

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 práce: 
 

➢ Poměrně dobře, i když komplikovaně stanovený cíl práce. 

➢ Správný styl odkazování v práci. 
 
 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

 

➢ Nevhodný název kapitoly 2 – obsah se týká pracovní motivace, nikoliv obecně 

motivace lidské činnosti, jak název napovídá. Nepříliš šťastně zvolený je také název 

kapitoly 2.5 Praktické nástroje motivace (proč praktické?). 

➢ Místy chybí odkazování (například když autorka na straně 12 vyjmenovává základní 

zdroje motivace, evidentně z nějakých zdrojů vychází, ovšem neodkazuje na ně). 

➢ Místy splývají (nebo nejsou rozlišovány) pojmy motivace a motivování (zřetelně 

například v kapitole 2.6, kde autorka mluví již o motivování, název kapitoly je ale 

Pravidla motivace). 

➢ Stylistika, vyjadřování je místy až příliš jednoduché, působí pak banálně. 

➢ Teoretická a empirická část nejsou v korespondenci (například vůbec nebyla využita 

část o motivačních teoriích). 

➢ V empirické části práce jsou drobné i závažnější chyby – například některé otázky 

v dotazníku se ptají vlastně na totéž (otázka 2 a 3 a 4, v otázce č. 2 navíc chybí 

možnost „pouze nefinanční odměnou“), u otázky 4 je zřejmě uvedena chybná 

instrukce škály u položky uplatnění nefinanční motivace, což mohlo zkreslit získaná 

data, diskutabilní je také zařazení „delegování“ či „poskytnutí zpětné vazby“ a také 

„možnosti rozložení pracovní doby“, „možnost spolurozhodovat o vybavení tříd a 

nákupu pomůcek“, „podpora a umožnění výběru metody práce“ mezi motivační 

činitele – prosím autorku o vyjasnění u obhajoby práce. 

➢ Chybí hlubší interpretace získaných dat, ta jsou pouze verbálně popsána, chybí 

jakákoliv diskuse výsledků, chybí doporučení pro praxi.  

➢ Seznam zdrojů není řazen dle abecedy. 
 
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 2.5.2017. 
 

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

management 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Je možné skutečně výsledky šetření „dobře porovnávat“, protože se vrátilo z každého 

typu škol stejné množství vyplněných dotazníků, i když pokaždé je to jiné procento z 

celku? (viz tvrzení autorky na straně 34). 

2. Autorka vyjasní zařazení některých nástrojů nefinanční motivace (viz výše).  
 

V Praze                    dne 17.5.2017 

 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

 


