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Název závěrečné práce: 
Role vedoucího pedagogického pracovníka, rozdíly v nich, jejich kompatibilita a předpoklady úspěšného 

zvládání 

 

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)    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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Nedostatky práce: 

 

 Cíl práce není dostatečně specifikován a text v obou hlavních částech (zpracování 

teoretických východisek a provedené výzkumné šetření) nevede ani k jeho dílčímu 

dosažení. 

 Bakalant často opouští emočně neutrální odborný styl a práce má spíše podobu shrnutí 

nepodložených vlastních názorů autora a nadlimitního přepisu legislativních dokumentů.  

 Text není vhodně členěn (typografické nedostatky prolínají celým textem) a bakalant 

místy příliš zužuje řešenou problematiku (př. role vedoucího pracovníka jako manažera je 

popsaná a interpretovaná na základě konceptu manažerských funkcí, nad to neúplně 

vymezeném). 

 V textu zcela chybí komparace aktuálních odborných zdrojů a objevují se nepodložená 

tvrzení (např. o jedinečnosti role vykonavatele pedagogického procesu). Bakalantovi se 

bohužel nepodařilo prokázat schopnost pracovat se zdroji odborné literatury tak, aby si 

vytvořil východisko pro vlastní výzkumné šetření. 

 Nezvládnutá metodologická a analytická část práce - nevhodně zvolená technika 

výzkumného šetření, nedostatečná analýza a interpretace výsledků, absence celkového 

shrnutí a vyhodnocení provedeného šetření.  

 Práce svým obsahem ani rozsahem neodpovídá požadavkům, které vyplývají z Opatření 

děkana č. 37/2017. Bakalant práci nekonzultoval a neseznámil se ani s nároky na 

závěrečné bakalářské práce v oboru Školský management, které jsou vyjádřené v 

indikátorech kvality závěrečné práce (viz 1. strana tohoto posudku). 

 

 

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

08.12.2017.  
 

Hodnocení práce: Práce nesplňuje požadavky kladené na uvedený typ prací tak, jak jsou 

stanovena Opatřením děkana č. 37/2017. Rovněž vzhledem k nedostatkům uvedeným v 

předchozích částech tohoto posudku konstatuji, že posuzovaný text z hlediska obsahu a 

způsobu zpracování neodpovídá nárokům kladeným na závěrečné bakalářské práce v oboru 

Školský management.  
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Doplnit relevantní a aktuální poznatky o rolích vedoucích pedagogických pracovníků v 

souladu s odbornými zdroji. 

2. Návrh projektu výzkumného šetření, které by vedlo k dosažení cíle práce. Cíl je třeba 

reformulovat! 

 

 

 

 

V Praze 11.01.2018       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


