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Název závěrečné práce: Aspekty ovlivňující rodiče při výběru základní školy 

 

 

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, 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?) 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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Klady práce: 

➢ Aktuální téma, vhodně uchopené a zpracované 
➢ Teoretická část přináší dobře zpracovaný pohled na problematiku, autorka dobře 

pracuje s relevantní literaturou, využila nadstandardní množství zdrojů, soustřeďuje se 

správně na aspekty související s výběrem školy ze strany rodičů, se selektivitou a 

diferenciací vzdělávací soustavy v úrovni povinné školní docházky a s pojetím 

alternativnosti škol. 
➢ Dobře formulovaný cíl, který práce důsledně sleduje a naplňuje 
➢ Dobře formulované výzkumné otázky 
➢ I když výběr vzorku je z metodologického hlediska složitější (zadání dotazníku přes 

facebook), autorka získala poměrně vysoký počet odpovědí a v důsledku toho užitečná 

a cenná data (od 100 rodičů) 
 

Nedostatky práce: 

➢ Ačkoli autorka uvádí v metodologii, že výběrový soubor vznikl náhodným výběrem, 

zřejmě tomu tak nemohlo být, protože dotazník zadávala prostřednictvím facebooku 

do určitých skupin („Dotazník jsem distribuovala přes sociální síť Facebook do skupin 

s velkým podílem členů mezi rodiči, abych získala co největší počet respondentů“). 

Nevíme také nic o tom, kteří rodiče a z jakých důvodů na dotazník zareagovali. 
➢ Analýza a interpretace nejsou zcela odlišeny, což by zásadněji nevadilo, ale 

interpretační rovina poněkud pokulhává z hlediska důkladnosti a promyšlenosti závěrů  
➢ Závěr práce je trochu podceněn, neobsahuje explicitní vyhodnocení cílů a celkové 

závěry (text se omezuje na odpovědi na výzkumné otázky) 
➢ Místy slabší jazyková úroveň, projevující se v rovině pravopisné i formulační 

 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 12.7.2019.   
 

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

management 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V závěru uvádíte: „Zajímavé je, že rodiče, kteří mají své dítě v tradičním školství, 

uvádějí mezi nedostatky hodnoty školy, které rodiče s dětmi v alternativních školách 

vnímají jako přednosti školy. Je tedy jasné, že alternativní školství zastává hodnoty, 

které jsou pro rodiče důležité, ale v tradičním školství chybí.“ To je jistě závěr 

zajímavý, ale poměrně komplikovaný a ne zcela jasně (a podrobněji) komentovaný – 

mohla byste více vysvětlit? 

2. Doporučení pro školy v závěru je spíše obecné, ale vyplývají ze zjištění práce nějaká 

možná doporučení pro vzdělávací politiku, případně pro školský management? 

 

 

V Praze 14. července 2019 
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Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


