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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. 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   

  



Platnost dokumentu od 05/2018 

 

Klady práce: 
 

➢ Autorka zpracovala aktuální a pro školský management důležité téma, kdy se jí 

podařilo shromáždit poměrně ucelenou metodiku pro práci s žáky s odlišným 

mateřským jazykem, pracovala s řadou zdrojů a popsala komplexně problematiku 

cizinců v našich školách 
➢ Jasně a dobře formulovaný cíl práce 
➢ Pro výzkumné šetření je zajímavě a dobře stanovený předpoklad, který je cenné 

ověřovat – byť by vypadal samozřejmě, jde ale o adaptaci v řízení na úrovni školy, 

kdy předpokládáme, že se zvyšujícím se počtem žáků – cizinců ve škole management 

vytváří systematičtější a sofistikovanější způsoby jejich podpory. S tím souvisí i 

zajímavý způsob výběru respondentů, resp. rozložení vzorku podle určitých pásem 

procenta žáků-cizinců. 
➢ V závěru důkladně a přehledně vyhodnoceno splnění cíle a přidána doporučení pro 

školský management i danou oblast práce ve školách 

 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Jakkoli lze v tuzemské literatuře nalézt poměrně málo zdrojů, je teoretické vymezení 

práce poměrně slabé a teoretická část pracuje spíše se zdroji typu příruček a prakticky 

zaměřených metodik, než se skutečně teoretickými publikacemi. 
➢ Ne vždy jsou dodrženy normativní instrukce pro citace a odkazy 
➢ V řadě případů není celá citace v textu dobře označena, tedy ztrácí se přehled o tom, 

kam až sahá vlastní text autorky a kdy je text převzatý (typicky např. str. 28 – kroky, 

které je potřeba učinit při příchodu cizince do školy: z 8 bodů postupu je pouze druhý 

bod označen kurzivou jako citace, na konci celé pasáže je pak on-line odkaz, přičemž 

není vůbec jasné, zda je citován celý postup, nebo jen druhý a poslední bod). 
➢ Po odečtení titulních stránek je rozsah práce zřejmě hraniční 
➢ Výběrový soubor – autorka sice uvádí náhodný výběr, ale ten to byl pouze částečně 

(díky ovlivnění podílem žáků-cizinců ve škole) 
➢ Při analýze a interpretaci dat je u jedné otázky použita komparace (či spíše příklad pro 

srovnání) s postupy v Ruské federaci, což se poměrně vymyká logice textu a konečně i 

cíli výzkumu (vhodná by jistě byla mezinárodní komparace v teoretické části, ale 

nikoli pouze s jednou zemí). 
➢ Pojem „kvalitativní výzkum“ není zřejmě autorkou použit zcela adekvátně, jde o 

šetření spíše kvantitativní, byť s malým vzorkem (i analýza dat tomu odpovídá).  
➢ V závěrečných doporučeních se autorka odvolává na vlastní zkušenost, čímž značně 

snižuje relevanci těchto doporučení (vcelku zbytečně, protože tato doporučení lze 

odůvodnit zjištěními práce na základě dat). A opět se zde objevuje nepříliš šťastně 

srovnání s postupy Rusku… 
➢ Formální nedostatky jazykové, chyby a neobratná či příliš stručná vyjádření (ale ty 

samozřejmě můžeme přičíst faktu, že čeština není pro autorku rodným jazykem) 

 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 22.dubna 

2019.   
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Hodnocení práce: Práce splňuje, i přes některé významnější nedostatky, požadavky kladené 

na daný typ práce v oboru Školský management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Je to opravdu tak, že škola s malým počtem cizinců těmto žákům neposkytuje žádná 

podpůrná opatření? 

2. V práci nerozlišujete, ze které země cizinec je a jakým jazykem mluví, ale vyplývá 

z rozhovorů či dostupných metodik odlišnost postupů v případě, že je rodný jazyk 

cizince v dané škole jedním z používaných jazyků (angličtina) nebo jde o jazyk 

vzdálený našemu prostředí? 

 

 

V Praze 11. května 2019 

 

 

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


