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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:

➢ Autorce diplomové práce se podařilo srozumitelně naformulovat cíl a propojit ho 
nejen se zkoumaným tématem, ale i se studovaným oborem – managementem 
vzdělávání.

➢ Abychom mohli hovořit o skutečně fundovaném vhledu do problematiky rozvoje 
pedagogických pracovníků a jejich podpory, bylo by jistě užitečné opatřit dlouhé řady 
citací také vlastním autorčiným názorem, pohledem vycházejícím právě z analýzy 
prostudované literatury.

➢ Vhodné by bylo uvádět rovněž celé názvy institucí, s. 22 a dbát na jejich přesnost (s. 
26 – Výzkumný ústav pro vzdělávání).

➢ V teoretické části se autorce podařilo charakterizovat důležité strategické dokumenty a 
vymezit hlavní úlohu vybraných institucí řízených MŠMT. Ocenit lze i uvedení 
nových poznatků z postupného schvalování kariérního systému, jeho zapracování do 
právních předpisů a potažmo implementování do školské praxe.

➢ Způsobem zpracování a přístupem k řešení praktické části diplomové práce prokázala 
autorka vysokou míru systémové kompetence – hned v úvodu praktické části 
vymezuje jasný a logický postup svých výzkumných činností.

➢ Velmi dobře je popsán výzkumný problém, včetně uvedení charakteristik vybraných 
výzkumných metod (obsahové analýzy a rozhovoru).

➢ Práce obsahuje některé překlepy, např. s. 16 – uvedení příjmení autorky odborné 
literatury, a drobné pravopisné nedostatky, např. s. 83.

➢ Přehledně jsou uvedeny výsledky obsahové analýzy, vhodné by bylo vybrat průnik 
monitorovaného jevu, resp. uvedení zásadních prvků podpory rozvoje pedagogických 
pracovníků společných pro všechny analyzované dokumenty.

➢ V závěru práce autorka uvádí, že se diplomová práce snažila „vytvořit“ systém 
podpory – avšak zřejmě měla na mysli „popsat“ stávající systém podpory.

➢ Celkově působí diplomová práce velmi kompaktně.

Vzal(a)  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 27. 4. 2017.

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

Management vzdělávání.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Jaké jsou hlavní oblasti podpory rozvoje pedagogických pracovníků společné všem 

strategickým dokumentům, které jste podrobila obsahové analýze?

2. V závěru diplomové práce autorka uvádí doporučení pro management vzdělávání. 

Jaké konkrétní priority by mohly řešit nedostatky v oblasti podpory rozvoje 

pedagogických pracovníků popsané v diplomové práci?

V Praze dne 14. 5. 2017
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Romana Lisnerová


