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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. 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?) 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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Cílem bakalářské práce je: „… popsat mentorink v mateřských školách ve vztahu k 

začínajícím učitelům.“  

 

Klady práce: 

Teoretická část: 

 Výstižné a podrobné vymezení mentorinku jako metody vzdělávání na pracovišti 

 Popis mateřské školy jako instituce využívající metodu mentorinku 

 

Výzkumná část: 

 Provedení předvýzkumu 

 Využití metody rozhovoru umožňující podrobné zjištění fungování mentorinku 

v prostředí mateřských škol 

 Podrobný popis realizovaných rozhovorů 

 

Nedostatky práce: 

Teoretická část: 

 Popis jednotlivých metod vzdělávání bez odkazu na odbornou literaturu (s. 12 a dále) 

 Nejasná souvislost mezi mentorinkem a transakční analýzou (s. 16) 

Výzkumná část: 

 Výzkumné otázky (kapitola 2.2.2) jsou zřejmě otázkami rozhovoru 

 Nejasná tabulka č. 2 – první řádek – období mentorinku  

 Diskuze se odklání od tématu práce (s. 39) a je příliš subjektivní 

Formální nedostatky: 

 Závěr není závěrem práce, ale spíše shrnutím výzkumného šetření 

 

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

27.4.2018. 

 

Hodnocení práce:  

Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1) Ve své práci (s. 16) tvrdíte: „Mentorink ve školství vyžaduje značnou míru kreativity ze 

strany vedení školy…“ Vysvětlete. 

2) Je, podle vašeho názoru, vhodná ředitelka jako mentorka? Není zde vztah nadřízenosti 

(funkce) překážkou? 

 

V Praze 13.5.2018                                                                             Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.                    

 

 


