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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. 37/2017, včetně 

platných příloh)  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 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 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 
X  
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Klady a nedostatky práce: 
  

➢ téma práce je relevantní studovanému oboru - problematika je řešena v kontextu 

školského managementu, obecného/podnikového managementu a v souvislostech 

vymezení rolí a kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků také v legislativě, 

➢ teoretická část práce je zpracována se znalostí problematiky, logicky členěná a 

diplomantka v ní prokázala schopnost práce s odbornou literaturou vs. odkazy na 

zdroje nejsou uváděny vždy zcela správně (průběžně) a místy není zřejmé, zda se 

jedná o autorský text či citaci (např. na s. 24, 30-31 - zde se jedná o rozsah přímých 

citací), kapitola věnovaná kompetencím sice správně uvádí obě základní pojetí pojmu, 

nicméně pro dosažení cíle diplomové práce je relevantní téměř výhradně význam 

kompetence jako pravomoc či oprávnění, na což ovšem diplomantka neupozorňuje, 

➢ metodika výzkumného šetření vykazuje dílčí nedostatky - není specifikován základní 

soubor, zdůvodněn výběr regionu, ve kterém výzkumné šetření probíhalo, až 

dodatečně se objevuje zdůvodnění kritéria typu zřizovatele, jistá "ad hoc" volba 

doplňkové techniky rozhovoru nepřispěla k prokazatelnosti výstupů výzkumného 

šetření, v položkách dotazníku a následně při vyhodnocení zjištěných údajů se 

vyskytují dílčí nedostatky (chybějící možnost "jiné" v otázkách na delegované typy 

činností, navíc je výběr nabízených možností těchto činností pro dotazník spíše 

arbitrární), prezentace výsledků dotazníkového šetření je schematická (graficky i 

fakticky), interpretace výsledků jde místy nad rámec zjištění a vzhledem k volbě 

jediné skupiny respondentů i regionálního zaměření provedené sondy není možné 

výsledky zobecnit, všechny tyto skutečnosti poněkud limitují význam a platnost 

vytvořeného návrhu náplně práce vedoucího... (viz s. 71),  

➢ dílčí nedostatky formulační a typografické (např. na s. 19, 26-27, 29, 32n, 44, 73) 

 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 23. dubna 2018.  

 

 

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

vzdělávání.  

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zdůvodněte výběr respondentů výzkumného šetření. Lze za daných podmínek 

považovat výsledky výzkumného šetření za validní? 

2. Jakým způsobem podle Vás přispěly provedené dva rozhovory k dosažení cíle 

diplomové práce? Byli respondenti E a F současně účastníky dotazníkového šetření? 

3. Opravdu jsou v České republice považovány za vzdělávací instituce výhradně školy a 

školská zařízení? (viz s. 14 DP) Svoji odpověď zdůvodněte. 

 

 

 

 

V Praze 21. května 2018        PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


