
Platnost dokumentu od 05/2018 

 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 

Autor bakalářské práce: 
Dita Sýkorová 

Vedoucí bakalářské práce:  

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 

Název bakalářské práce: 
Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy 

 

 

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  x1 

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 

 

                                                
1
 viz následující část posudku 
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Klady a nedostatky práce: 
 

➢ téma práce je relevantní studovanému oboru, ve způsobu zpracování však neodpovídá 

požadavkům kladeným na odborný text, 
➢ cíl práce je na bakalářský úkol poměrně ambiciózní, je tvořen dvěma složkami (zaměření 

na motivaci k dalšímu profesnímu vzdělávání, na zmapování stavu a stanovení 

doporučení a alternativ ke zvýšení motivace zkoumané cílové skupiny k dalšímu 

profesnímu vzdělávání), není formulován jednoznačně a posuzovaný text nevede k jeho 

dosažení, 
➢ zejména v teoretické části práce - ale nikoli jen v ní - se objevuje řada formulačních a 

stylistických neobratností (např. již v Úvodu na s. 6-7,... 34 a dále viz příklady u bodu 

práce s odbornou literaturou) a floskulí (na s. 8), jednotlivá vyjádření si místy protiřečí 

(např. na s. 8d u uvedených výzkumných předpokladů - viz též níže), části textu se 

netýkají tématu bakalářské práce (s. 11-12 u, text podkapitol  2.1 a 2.2, s. 34u), případně 

jsou věcně chybné (s. 14n, 35n), 
➢ práce s odbornou literaturou a dalšími zdroji není konzistentní a není vždy zřejmé, zda se 

jedná o citaci (např. na s. 10, 16,... 29, 30, 31u, 32, 34, 35-37), 
➢ části textu jsou nereflektovanými přehledy (např. na s. 16, v tabulkách na s. 17-22) 

jednotlivých zdrojů, bez komparace s jinými tituly a bez vysvětlené souvislosti s tématem 

a cílem bakalářské práce, 
➢ stěžejní 3. kapitola textu je uvozena a z větší části tvořena (s. 23-29) navrhovaným 

modelem kariérního systému (odkaz na zdroj uveden v nepřesném znění až na s. 29), ten 

však nebyl přijat a jeho podrobný popis nelze považovat za relevantní, navíc není 

významově svázán s cílem bakalářské práce, 
➢ základní terminologická spojení (vzdělávání, rozvoj, další /profesní/ vzdělávání, 

vzdělávání pracovníků, profesní rozvoj, osobní rozvoj a vlastně ani koncept motivace) 

nejsou řádně a správně vysvětlena, práci tak chybí terminologické ukotvení nezbytné pro 

empirickou část (ostatně opět nevhodně nazvanou jako průzkumné šetření - viz s. 38), 
➢ nezvládnuté výzkumné šetření (od s. 38): není uveden základní soubor ani způsob výběru 

respondentů šetření, výzkumné techniky a jejich použití nejsou vysvětleny zcela správně 

(s. 38n a d, s. 39), výzkumné předpoklady jsou příliš obecné, druhý je formulován v 

kontradikci k prvému a nad to věcně nesprávně; u analýzy zjištěných výsledků  se opět 

objevují formulační i faktické chyby (od s. 41), výsledky jsou pouze zaznamenány v 

tabulkách a grafech, doplněny spíše subjektivním či chybným vyjádřením bakalantky (př. 

"Což je sice skvělé, ale realita tomu neodpovídá." - s. 44, "Této otázce vyslovilo 

důvěru..." - s. 49); s. 57-60 jsou tvořeny převážně přepisy odpovědí respondentů 

rozhovoru, není zřejmé, jak byli informanti rozhovoru vybráni a jakým způsobem byly 

doplněny informace získané v dotazníkovém šetření; interpretace výsledků 

dotazníkového šetření fakticky chybí (viz s. 62-64), 
➢ Závěr práce neplní sumarizační funkci,  
➢ cíle bakalářské práce nebylo dosaženo - bakalantka nevyužila metody dotazování ke 

zjištění motivů a motivátorů vybrané skupiny k dalšímu profesnímu vzdělávání, 

doporučení obsažená v textu nevycházejí a fakticky ani nemohla vycházet z výsledků 

provedeného šetření, 
➢ Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje některé prameny, které nebyly v práci 

využity, jiné naopak chybí. 
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Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 27. 4. 2018 - 

maximální podobnost 14 % (citace návrhu kariérního systému bez vyznačení, že se jedná o 

doslovnou citaci).   
 

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

management. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete klíčové pojmy použité v textu - vzdělávání, rozvoj a motivace - a jejich 

vzájemný vztah. 

2. Doplňte informace o základním a výzkumném souboru a vysvětlete metodiku 

výzkumného šetření. 

3. Kterými položkami dotazníku a otázkami v rozhovoru byly verifikovány jednotlivé 

výzkumné předpoklady?  
 

 

 

 

V Praze 8. května 2018            PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


