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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, 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. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
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: 
 

➢ Autorka zpracovává aktuální téma oboru a prokazuje, že se v daném oboru dobře 

orientuje 

➢ Kladně hodnotím realizaci předvýzkumu, bohužel není v práci dále rozebírán. 

➢ Autorka využila své pracovní zkušenosti, které zhodnotila ve své BP 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Název v SIS neodpovídá názvu práce a anglický název neodpovídá českému 

➢ Zkratky doporučuji v prvním použití rozepsat  

➢ Není jasně definován cíl práce, v úvodu je zřejmé tematické zařazení, ale cíl práce 

jasný není: Ani v kapitole 4.1.1 není jasně cíl definován, přestože je tato kapitola takto 

nazvána. V závěru je možné nalézt poměrně strohou větu, že cíl práce byl splněn. 

➢ Není zcela zřejmé, co jsou názory autorky a podložená fakta – např. již v úvodu: 

neochota přijímat ŠVP... 

➢ Přímé citace jsou příliš rozsáhlé a s ohledem na zaměření práce zbytečné  

➢ U některých údajů chybí odkazy na zdroje 

➢ V teoretické části jsou nadbytečné informace, které nesouvisí se zaměřením práce 

➢ V části 4.2.2, která je nazvána „výzkumné otázky nebo předpoklady“, není žádná 

otázka 

➢ Autorka zpracovává metodologickou část výzkumu bez metodologické literatury, 

v této části zcela chybí odkazy na odbornou literaturu 

➢ Autorka píše o realizaci předvýzkumu a o rozhovorech, nejsou ale dále v BP 

zpracovány a analyzovány 

➢ Autorka uvádí: Tomuto dotazníkovému šetření nejprve předcházel předvýzkum 

formou řízeného rozhovoru se třemi náhodně vybranými ředitelkami mateřských škol. 

Není ale nikde dále popsáno, jak náhodně vybírala ředitelky pro řízený rozhovor a ani 

nic dalšího bližšího se v BP o rozhovoru není možné dovědět.  

➢ U otevřených otázek autorka prezentuje celý výčet odpovědí bez jejich hlubší analýzy 

➢ S ohledem na stanovení výzkumného předpokladu v části 4.2.2 by v podstatě stačila 

dotazníková otázka č. 2 a 3 – není tedy provázán výzkumný nástroj se stanovenými 

předpoklady 

➢ Doporučení, které uvádí autorka v závěru: Vytvářet smysluplný dokument, který je 

skutečnou oporou pro pedagogy v jejich výchovně vzdělávací činnosti, je logické, 

nedovedu si představit, že by bylo možné doporučit vytváření nesmysluplného 

dokumentu. Toto doporučení ani nevyplývá ze získaných dat. 

➢ Autorka mohla dát do přílohy seznam otázek v dotazníku 

➢ Citace nejsou zcela dle citační normy, např.: (Walterová a kol., Školství – věc 

(ne)veřejná?, 2010, s. 150) 
 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 14.4.2019. 
 

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

management, vykazuje ale řadu problematických oblastí, ke kterým by se autorka měla vyjádřit 

v průběhu obhajoby.  
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Požádala bych autorku, aby jasně definovala, co bylo cílem její bakalářské práce. 

2. Požádala bych autorku, aby si znovu pročetla své výsledky výzkumu a zamyslela se 

nově nad doporučeními vyplývajícími z dat.  

 

 

V Praze 4. května 2019  

 

 

Zuzana Svobodová 


