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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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Klady práce: 
 

➢ Precizně zpracovaná teoretická část práce, která tvoří oporu výzkumnému šetření 

➢ Obecně kladně hodnotím volbu tématu, které je málo zpracované v odborné literatuře  

➢ Precizně zpracovaná obsahová analýza a celkově kvalitně zpracovaný výzkum, který se 

opírá o relevantní metodologickou literaturu. Precizně a přehledně zpracované závěry. 

Provázanost obsahové analýzy s dotazníkovým šetřením.  

➢ Realizace předvýzkumu a následná úprava dotazníkového šetření 

➢ Autorka je schopná identifikovat výhody a nevýhody zvolené metody a vztáhnout je 

přímo ke svému výzkumnému šetření 

➢ Autorka prokázala orientaci v odborné literatuře vztahující se k tématu včetně přehledu, 

jakým je toto téma zpracováváno v jiných kvalifikačních pracích 

➢ Kladně hodnotím také závěrečnou diskuzi, kde autorka prokázala určitý přesah k dalším 

možným tématům a výzkumným šetřením v oblasti sebevzdělávání.  
 

 

Nedostatky práce: 

 
 

➢ Kapitola 3.4.1 zaměřená na marketing v teoretické části byla předmětem vzájemné 

diskuze i během práce na DP. Chápu, proč se autorka rozhodla ji takto ponechat a 

rozumím tomu, je ale (z mého pohledu) oproti ostatním teoretickým částem méně 

provázaná se zbytkem práce a tématem výzkumu. 
➢ Část „výzkumy zabývající se sebevzděláváním“ mohla autorka rozpracovat podrobněji  

a uvést i případné zahraniční výzkumy 
 
 

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

23.4.2018.   
 
 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Co vnímá autorka jako vhodnou podporu začínajících učitelů v oblasti sebevzdělávání 

a co vnímá jako vhodnou podporu učitelů s delší praxí?  

2. V diskuzní části autorka zmiňuje možné „bariéry“, které mohou bránit učitelům 

v sebevzdělávání. Jakým způsobem by bylo možné toto téma výzkumně uchopit?  

 

V Praze 19. května 2018  

 

Zuzana Svobodová 

podpis 


