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Název závěrečné práce: Ochrana osobních údajů v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a 

rady EU 2016/679 v podmínkách škol 

 

 

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, které zcela jistě ovlivňuje i školský management a praktické řízení škol 
➢ Solidně provedené šetření, relevantní otázky a vzorek respondentů 
➢ Zajímavá data, která autorka získala pro okruh základních škol v Praze 4 (nároky 

spojené se zajištěním oblasti ochrany osobních údajů) 
 

Nedostatky práce: 

➢ Cíl práce (s. 8) je formulován poměrně komplikovaně a nejasně, zahrnuje dvě části, 

pro teoretickou (?) a výzkumnou část. I cíl pro samotnou výzkumnou část není 

formulován zrovna šťastně a je obtížně vyhodnotitelný („zmapovat komplikace při 

implementaci GDPR“) 
➢ Teoretická část je spíše kompilací z několika příruček k implementaci GDPR (včetně 

metodické pomůcky MŠMT), tedy přidaná hodnota není příliš velká. Jak ukazuje i 

Protokol o vyhodnocení podobnosti, míra citací je také poměrně velká (zvláště z textu 

příručky MŠMT), přičemž ne vždy je v textu rozpoznatelné, kde citovaný text začíná a 

kde končí (tj. zda jde o jednovětou parafrázi či je převzatý celý odstavec).  
➢ Je škoda, že nebyly využity žádné skutečně teoretické publikace, a to ani ze školského 

managementu, se kterým by větší propojení bylo vhodné. 
➢ Nepřesné vymezení základního a výběrového souboru (s. 39) 
➢ Vyhodnocení dat je poměrně stručné, zvláště interpretace je velmi omezena 
➢ V závěrech by bylo vhodné více zdůraznit, že jsou relevantní pouze pro zkoumaný 

region, čili základní školy v Praze 4 
➢ Občasné drobné formální chyby typu překlepů, formátování, pravopisných prohřešků 

 
 

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

2019.   
 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak byste charakterizovala místo tématu ochrany osobních údajů v teorii školského 

managementu? 

2. Je zřejmé, že implementace norem v oblasti ochrany osobních údajů je pro školy 

komplikací (stejně jako implementace jakékoli jiné legislativně založené povinnosti). 

Jak byste ale viděla změny v souvislosti s GDPR z pohledu „klientů“ školy – tj. rodičů 

a žáků? Dochází zde k nějakým změnám? 

 

 

V Praze 12. května 2019 

 

Jméno, příjmení:   Jindřich Kitzberger 


