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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     

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 práce: 
 

➢ Autorka zpracovala důležité a v současné době velice aktuální téma věnující se rozvoji 

pedagogických pracovníků a zejména podpoře tohoto procesu 

➢ Práce přináší důkladný popis situace, je patrná autorčina orientace ve strategiích 

dotýkajících se této oblasti 

➢ Viditelná znalost problematiky legislativního i institucionálního rámce, zájem o rozvoj 

pedagogických pracovníků 

➢ Práce je logicky strukturovaná 

 

 

Nedostatky práce: 
 

 

➢ Cíl diplomové práce je samostatně uveden až na str. 44 v části 3.1.3 

➢ V části věnující se aktuálnímu pojetí kariérového systému učitelů je zařazen článek 

z roku 2003, na druhé straně může dokumentovat až nekonečný vývoj cesty ke 

kariérovému systému 

➢ Část 3.1.1 se podle svého názvu věnuje stanoven výzkumného problému, žádný ovšem 

není verbalizován – je zde pouze uvedeno, že diplomová práce přinese popis 

uceleného systému podpory pedagogických pracovníků ze strany státu 

➢ Výzkumné otázky (str. 44) řeší oblasti, které jsou již zodpovězeny v teoreticko-

popisné části (zakotvení ve strategiích již bylo obsahem předchozí kapitoly, stejně tak 

popis organizací a jejich náplň) – dosud dynamický vývoj diplomové práce se začíná 

točit v kruhu 

➢ Není zřejmé, co chtěla autorka diplomové práce docílit třemi rozhovory s respondenty 

z vybraných organizací (MŠMT, NÚV, NIDV). Jistě fundovaní odborníci ovšem 

neměli jinou možnost, než popsat stávající systém, legislativní rámec a konkrétní stav 

na jejich pracovištích. Autorka se potom opírá o jejich nepodložené subjektivní názory 

(subjektivita je logická u respondentů, avšak pokud se vyjadřují k projektům, systému, 

poukazují na názory učitelů v terénu bez odkazu na konkrétní zdroje apod. – potom 

nelze z těchto vyjádření vyvozovat jiné závěry, než vztahující se k nim samotným, 

např. poslední odstavec str. 74 a následující).  
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 27. dubna 2017. 

 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete zařazení tří rozhovorů a jejich přínos pro diplomovou práci 

2. Pojmenujte zásadní úskalí současné podoby podpory rozvoje pedagogických 

pracovníků  

 

V Praze 15. května 2017       Václav Trojan 


