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POSUDEK OPONENTA PRÁCE 

Autor bakalářské práce:  

 Jan Ondroušek 

Oponent bakalářské práce:  

Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 

Název bakalářské práce: 

Vývoj témat bakalářských prací na katedře Centrum školského managementu 

 

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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Klady práce: 
 Bakalářská práce se zabývá analýzou témat bakalářských prací obhajovaných na katedře 

Centrum školského managementu v letech 2014, 2015 a 2016. 

➢ Ve výzkumném šetření autor popisuje jednotlivé práce z pohledu témat – názvů, 

zaměření, klíčových slov a druh školy nebo školského zařízení a zkoumá souvislost 

témat prací s problematikou školského managementu.  
➢ Analýza četnosti výskytu klíčových slov bakalářských prací je dobře zpracována, 
➢ Bakalářská práce je celkově zpracovaná dobře, výzkumná část je logicky 

strukturovaná. 
➢ Práce má rozsah 62s. textu, využívá 18 zdrojů odborné literatury. 

 

 

Nedostatky práce: 

➢ V bakalářské práci nejsou stanoveny výzkumné předpoklady 

➢ V závěru práce chybí zhodnocení Cíle práce  a doporučení pro praxi 

➢ V části 2.1.2. jsou popsány hypotézy, které se ale v práci nevyskytují  

➢ Kapitola 2.2. Funkce a části výzkumu s problematikou bakalářské práce přímo 

nesouvisí. 

 

Formální chyby:  

 v práci nejsou citované části kurzívou, odkazy na citovanou literaturu jsou částečně u 

citace a částečně pod čarou,  

➢ v práci je použito nesprávné členění na podkapitoly, většina podkapitol třetího řádu 

má jen jeden odstavec textu, 

➢ hlavní kapitoly nejsou na nových stranách, 

➢ názvy tabulek jsou uváděny pod tabulkou 
 
 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 30. dubna 

2018 <5%. 
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Popište, jak bylo dosaženo cíle práce a navrhněte výzkumné otázky nebo předpoklady. 

2. Jaká doporučení pro rozvoj školského managementu vyplývají z analýzy prací? 

 

V Praze 14. května 2018  

doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. 

 


