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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: 
 

➢ Práce se zabývá aktuálním, i když poměrně opomíjeným tématem alternativních směrů 

v základním vzdělávání a jejich atraktivitou pro rodiče, která v posledních letech 

významně roste a může být jedním z významných potenciálních vlivů na změny v naší 

vzdělávací soustavě 
➢ V teoretické části autorka velmi zdařile zpracovala vývoj naší vzdělávací soustavy po 

r. 1989, a to zejména s ohledem na tendence směřující k současnému rozvoji 

alternativ. Podařilo se jí postihnout základní souvislosti, s využitím relevantních 

zdrojů.  
➢ Stejně tak považuji za výborně zpracované téma alternativ v našem školství, práce 

vystihuje vývoj i současnou situaci, využívá naši relevantní literaturu. 
➢ Dobře založené výzkumné šetření, zejména: 

➢ formulace výzkumných otázek 
➢ volba metody i respondentů (rodiče ze 4 škol, které dobře reprezentují  

alternativní školství),  
➢ sestavení dotazníku (volba otázek) a jeho zadání 

➢ Analýza a interpretace dat jsou kvalitně a důkladně provedené, závěry odpovídají 

získaným datům a přinášejí velmi užitečná a cenná zjištění pro danou problematiku 
➢ Na základě zjištění autorka přináší i doporučení 

 
 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Výběrový vzorek respondentů je definován nejasně – bylo rozdáno 131 dotazníků do 4 

vybraných škol, ale v nich celkový počet potenciálních respondentů je vyšší (autorka 

započítává za každého žáka 1 rodiče, což je určitá další nepřesnost v definování 

základního souboru, protože de facto je u většiny žáků možné počítat se 2 rodiči a tím 

se 2 potenciálními respondenty, jejichž postoje se mohou, ale nemusí shodovat). Je 

zmíněno, že ředitel školy vybral třídy pro dotazníky, ale není uvedeno, podle jakého 

klíče. 
➢ Závěr práce se příliš nezabývá shrnutím zjištění šetření ani vyhodnocením dosažení 

cílů, je spíše jen obecný a uvádí i nedoložená tvrzení (např. o ředitelích škol, kde 

chybějí případné citace) 
➢ Drobná nepřesnost na s. 12 – víceletá gymnázia nezačala vznikat na základě nového 

školského zákona po r. 2004, ale díky novele předcházejícího zákona již na počátku 

90.let 
➢ Při hodnocení problémů současnosti (ve školství) je třeba brát v úvahu stáří literatury, 

ze které je čerpáno, protože např. na s. 13 autorka uvádí: „Je však alarmující, že téměř 

jedna čtvrtina respondentů z výzkumu “Hodnocení vývoje českého školství” 

(Walterová et al. 2010, s. 63) se domnívá, že se v oblasti školství v posledních dvaceti 

letech prakticky nic zásadního nezměnilo.“ 
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 8. července 

2019.   
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Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V oblasti hodnocení změn v našem školství ze strany respondentů uvádíte významný 

rozdíl mezi rodiči montessori školy a školy s programem Začít spolu – máte pro tento 

rozdíl nějakou interpretaci? 

2. Uvádíte, že 4 školy jste vybrala náhodným výběrem a současně, že tyto školy 

z hlediska svého charakteru dobře reprezentují strukturu alternativních škol – což tedy 

je možné považovat za šťastnou náhodu? 

 

 

 

 

V Praze 14. července 2019 

 

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


