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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    
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Klady práce: 
 

➢ Důležité téma, tentokrát pojaté z hlediska řízení školy a hlavně méně tradičně 

z hlediska spolupráce školy a rodičů (pohled rodičů na řízení školy v určité vybrané 

oblasti) 
➢ V teoretické části velmi komplexně a přehledně zpracovaná oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví, kdy autorka využila množství zdrojů, přičemž dokázala zvolit 

optimální úroveň podrobnosti a zároveň se držet především aspektů souvisejících se 

školským managementem. 
➢ Dobře stanovený, v celé práci sledovaný a nakonec vyhodnocený cíl práce 
➢ Zjišťování názorů rodičů, což je vždy poměrně obtížně zajistitelný vzorek respondentů 

(například z důvodu nízké ochoty vedení škol ke spolupráci, což se v tomto případě 

potvrdilo), na druhou stranu velmi cenný a z hlediska školského managementu spíše 

opomíjený 
➢ Autorka vytěžila ze získaných dat maximum, rozebrala zjištění vyplývající z názorů 

rodičů, dokázala vnímat a popsat souvislosti, udělala adekvátní závěry a připojila i 

dobře formulovaná a promyšlená doporučení pro management škol. 
➢ Formální a jazyková úroveň práce 

 
 
 

Nedostatky práce: 

 
➢ Základní soubor není dobře vymezen – je uvedeno, že se jedná o 286 základních škol 

v celé Praze, ale respondenty byli ve skutečnosti rodiče, tedy je nutné uvažovat o 

souboru rodičů („…jsou konečným výběrovým souborem rodiče 55 žáků dané ZŠ“) 
➢ Z metodologického hlediska je výběr vzorku respondentů a způsob jejich oslovení 

trochu problematický (i když zcela chápu, že oslovování rodičů je metodicky velmi 

obtížné) – šlo o skupinu rodičů ze 2 škol, kde byl dotazník rozesílán přes prostředníky) 

a pak zcela nedefinovaný vzorek 34 jednotlivců v rámci Prahy (na základě osobních 

kontaktů). Jak vyplývá z textu ve vyhodnocení, je si ale autorka této slabiny vědoma a 

při závěrech ji zohledňuje 
➢ Jisté rezervy bych viděl v sestavení dotazníku, resp. formulování otázek, příliš široké 

tematické rozkročení otázek (vzhledem k možnostem práce), což zeslabuje možnosti 

zhodnocení v předmětné oblasti apod. Ale opět – autorka si je nedostatků většinou 

vědoma a zmiňuje je v komentářích. 
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 9. dubna 

2019.   
 
 

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

management 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Stálo by ještě za podrobnější komentář, zda a případně jak „rozhodil“ data málo 

definovaný vzorek respondentů (3. objekt) oproti dvěma jasněji ohraničeným a 

definovaným (konkrétní třídy v konkrétních dvou školách) 

2. Které oblasti, témata či směry by bylo možné doporučit pro další zkoumání v rámci 

školského managementu a proč? 

 

 

V Praze 12. května 2019 

 

 

Jméno, příjmení:    Jindřich Kitzberger 


