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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   

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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Nedostatky práce: 
 

➢ Cílem práce je „zjistit existenci a využití plánů DVPP se zaměřením na další vzdělávání 

začínajících pedagogických pracovníků na státních, církevních a soukromých vybraných 

základních školách v Praze (…) a zaznamenat názory začínajících pedagogických pracovníků 

na DVPP na jejich školách“. Cíl je stanoven trošku komplikovaně, jde vlastně o cíle dva, což 

není zcela optimální. Ani jeden z nich nebyl v práci naplněn. 

➢ Nekonzistentní teoretická část práce, zvláštní práce s pojmy, poněkud nejasné vyjadřování 

(například věty typu „Právě z učení jako společensky důležitého procesu vychází další 

vzdělávání“, které lze vyložit několika způsoby a zároveň vlastně nic neříkají), časté 

využívání floskulí, logické skoky v textu, „přeskakování“ z tématu na téma, jako by každý 

odstavec byl zcela samostatný, chybí provázanost, návaznost, logická struktura textu i jeho 

jednotlivých částí, v mnoha částech teorie text kapitoly nebo velká část textu kapitoly není 

v korespondenci s jejím názvem, poměrně velká část textu práce je pro naplnění jejího cíle 

zbytná. Empirická část práce není v korespondenci s teoretickou. 

➢ Zjevné chyby a dezinterpretace v textu – například na straně 38 autor s odvoláním na § 228 

uvádí: „Zákoník práce uvádí, že účast na školeních, vzdělávacích kurzech nebo seminářích, 

které organizují ředitelé školy, je pro pedagogické pracovníky povinná“. Tento zákon však 

nejen že o pedagogických pracovnících a ředitelích škol vůbec nemluví a oblast DVPP nijak 

neupravuje (od toho je zvláštní zákon), ale v daném paragrafu není ani nic o školeních, 

kurzech a seminářích.  

➢ Výzkumné otázky neodpovídají cíli práce, výzkum se tedy míjí s tím, co měl autor šetřit. 

Nejasná metodologie (například autor uvádí: „Výzkumné otázky budou zpracovány analýzou, 

syntézou a syntézou teoretické části.“ – co tedy autor konkrétně udělá, aby naplnil výzkumné 

otázky?), minimálně diskutabilní je výběr respondentů dle velikosti školy měřené počtem žáků 

(nebyl by vhodnější počet učitelů? Nebo jiné kritérium?), výzkumné předpoklady 

neodpovídají výzkumným otázkám. 

➢ Není jasné, proč autor provádí komparaci dle typu školy – například očekává, že chápání 

dalšího vzdělávání se bude lišit v závislosti na tom, zda je škola státní, soukromá nebo 

církevní? Z čeho vychází při tomto předpokladu?  

➢ Otázky jsou kladeny nesprávně, nejednoznačně (například „Co si přestavujete pod pojmem 

další vzdělávání?“ kdy možnosti odpovědí jsou: DV doporučené ze strany zaměstnavatele, 

individuální rozvoj, jiné – odkud autor čerpal tyto možnosti odpovědí? Skutečně vyčerpávají 

realitu toho, co si mohou učitelé „představovat“ pod pojmem další vzdělávání?) 

➢ Celá empirická část práce je chybně nastavena, otázky v dotazníku neodpovídají výzkumným 

otázkám, předpokladům, nejsou zde uvedena žádná doporučení, aplikace do praxe není 

možná. 

 

Autor práci několikrát konzultoval, rady a doporučení vedoucí však při psaní a úpravách nezohlednil. 

 

 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 25. dubna 

2018.   
 

Hodnocení práce:  Práce dle mého názoru nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce 

v oboru Školský management. 

 

V Praze 14. května 2018  

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

 


