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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) 
 

 
  

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, problematika využití rotace práce jako 

metody rozvoje pedagogických pracovníků je dosud minimálně zpracovaná, ovšem 

tak, jak je téma prezentováno a zkoumáno v posuzovaném textu, je zaměřeno spíše na 

vzájemné zastupování na pozicích pedagogických pracovníků, kde je rozvoj 

pedagogických pracovníků možným "vedlejším efektem", nikoli řízeným a 

managementem školy podporovaným rozvojovým procesem, 

➢ cíl práce je formulován v zásadě správně, nicméně není formulován jednotně (viz 

Anotace, Úvod a Stanovení cíle v empirické části), s ohledem na název práce a 

formulaci cíle na s. 26 musím konstatovat, že cíle práce nebylo zcela dosaženo, 

➢ téma je v teoretické části prezentováno v souvislosti personálních činností organizace, 

ty jsou však v textu uvedeny pouze přehledy (seznamy v odrážkách) a ani popis 

vývojových etap personální práce na s. 9-10 nepřináší informace podstatné pro řešení 

zkoumané problematiky,  

➢ podobně podkapitola 1.1 Vzdělávání v kontextu personální činnosti nepřináší 

slibované informace, bakalantka se zde zabývá definicemi klíčových pojmů (rozvoj, 

učení, vzdělávání) - to je jistě významné, nicméně pro vědecké definice uvedených 

pojmů bylo vhodnější zvolit zdroje pedagogické či andragogické; v této podkapitole se 

rovněž objevují chyby v odkazování (viz s. 13), které se opakují také jinde v textu 

(např. již na s. 11), 

➢ podkapitola 1.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků je příliš krátká a informace v 

ní uvedené zůstávají na velmi obecné úrovni, 

➢ kapitola 2 Metody vzdělávání je tvořena prakticky jen výčty, nereflektovaných a 

nekomparovaných pasáží personálněmanažerských publikací, opět nikoli textů 

pedagogických a andragogických,  

➢ bakalantka správně stanovila výzkumné otázky, nicméně provedené šetření na ně 

vzhledem ke své konstrukci (viz například s. 37-39, konstrukce otázky č. 8 - s. 41...) a 

nízkému počtu návratnosti dotazníků ani nemohlo přinést uspokojivou odpověď a není 

tedy "Přínosem pro všechny pedagogické pracovníky, ředitele škol a jejich zástupce" 

(Závěr, s. 46); nebyla provedena dostatečná analýza získaných informací, odpovědi na 

výzkumné otázky nejsou v práci uvedeny, 

➢ v textu se objevují gramatické i typografické chyby ("vzorový příklad" na s. 27d), 

➢ celkově se práce vyznačuje přílišnou obecností až povrchností a nedůsledností ve 

zkoumání řešené problematiky (viz také závěrečný odstavec celého textu na s. 47), což 

je vzhledem k její aktuálnosti a významnosti jistě škoda. 

 
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 02.05.2017. 

 

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

Školský management. Výsledek obhajoby podmiňuji uspokojivými odpověďmi bakalantky na 

dále formulované otázky. 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jestliže na s. 24 uvádíte (s odkazem na Šikýř, 2014, s. 89), že rotace práce je "dočasné 

přemísťování zaměstnanců na jiná pracovní místa s jinými pracovními úkoly a jinými 

pracovními podmínkami", jedná se v případě zastupování pedagogických pracovníků 

skutečně o rotaci práce? 

2. Pokud ano, jak ji lze využít jako metodu rozvoje pedagogických pracovníků? 

(Odpovězte s odkazem na definici rozvoje na s. 10d a na výsledky provedeného 

výzkumného šetření.) 

3. Vysvětlete přínos provedeného šetření pro rozvoj teorie a praxe školského 

managementu. Uveďte, které otázky v dotazníku, eventuálně z rozhovoru s řediteli 

školy, vedly k odpovědím na výzkumné otázky formulované v textu práce na s. 27. 

Doplňte odpovědi na tyto otázky.  

 

 

 

V Praze 14.05.2017       PhDr. Michaela 'Tureckiová, CSc. 


