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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 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   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?) 
x 

 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti  X   

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
 X   

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční 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 nebo 

předpokladů   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 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
 

X 
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Klady práce: 
 

➢ Autorka zvolila velmi obtížné, ale zároveň důležité téma, které dosud není příliš 

komplexněji zpracováno. Historicko-analytický pohled na vzdělávací politiku v letech 

1989 – 2010 se jí i přes všechny níže uvedené nedostatky vcelku podařil, alespoň co 

do určité komplexity pohledu a shromáždění dokladů i témat.  
➢ Dobře stanovený cíl práce („Cílem práce je identifikovat, popsat a analyzovat základní 

trendy a vývojové tendence v oblasti školského práva a následně srovnat původní 

záměry vzdělávací politiky se skutečností.“) 
➢ Výzkumná část je založena na rozhovorech s řediteli škol, což byly jistě náročná práce 

z hlediska zpracování dat, ale volba metody je adekvátní a smysluplná, protože právě 

rozhovory umožnily podrobněji dokladovat postoje ředitelů ke zvoleným tématům. 

Autorce se tak podařilo přinést množství cenných dat a podařilo se jí vcelku i jejich 

zpracování (i přes určité nedostatky). 
 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Teoretická část je dosti nesourodou směsí, kdy autorka čerpá na jednu stranu z řady 

teoretických zdrojů, ale na stranu druhou z pramenů, které teorii rozhodně 

nepředstavují (dokumenty MŠMT, dobový tisk, výroky aktérů vzdělávací politiky 

atp.). Přitom je někdy těžké sledovat nějakou pevnou linku a logické uspořádání, text 

by zasluhoval důkladnější promyšlení a strukturu. 
➢ Smysl, resp. cíl praktické části není dobře definován (rozhovory s řediteli) a při 

absenci výzkumných otázek či výzkumného problému je poměrně nejasné, co vlastně 

diplomantka rozhovory s řediteli chtěla dokladovat („zkoumání, jak na tyto okruhy 

nahlížejí dlouholetí pedagogové a ředitelé základních, popřípadě středních škol v 

Praze 5“). Vybraná témata (kurikulární problematika, kompetence ředitele a reforma 

financování) jsou sice v pořádku, ale cíle již jsou naznačeny neadekvátně tomu, co lze 

rozhovory s řediteli škol zjišťovat („1. vyhodnotit přínos RVP pro český školní 

vzdělávací systém, 2. popsat aktuální pozici ředitele školy, 3. predikovat dopady 

reformy financování regionálního školství“). Zacílení v rámci třetího tématu 

k současně probíhající reformě financování, což je zcela mimo časové období, na které 

je práce zacílena („Autorku zajímá, jak k reformě ředitelé přistupují a jaké dnes 

očekávají dopady pro své školy.“), již nepovažuji za příliš vhodné. 
➢ Závěr práce je poněkud podceněnou částí, chybí výsledné shrnutí ve smyslu 

doporučení a výstupů, vyjádření o využití práce apod. 
➢ Přestože autorka v cíli deklaruje jako jedno z ústředních témat kurikulární 

problematiku a politiku, je zásadnímu kroku v této oblasti, kurikulární reformě, 

věnován velmi malý prostor (dva odstavce na str. 52), navíc bez jakýchkoli odkazů na 

teoretické zdroje (které již nepochybně existují). 
➢ Řada citačních nedostatků a chyb, citace nejsou jednotné, odkazy v textu také ne (z 

hlediska formálního); na str. 50-51 tabulky s učebními plány jako zdroj uveden nějaký 

vlastní soubor autorky, na který se ale nelze dostat; na str. 47 je v internetovém odkazu 

na výzkum postojů veřejnosti provedeném EDUinem pouze prezentace tohoto 

výzkumu, nikoli původní zdroj (zpráva); atd atd…  
➢ Z metodologického hlediska jsou ve výzkumné části určité mezery v popisu – není 

zmíněn proces výběru respondentů a také chybí podrobnější údaje o způsobu získání a 

zpracování dat (nahrávky? Přepis? Kódování?...) 
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Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 8. prosince 

2018.   
 
 

Hodnocení práce:  Práce (i přes poměrně významné nedostatky) splňuje požadavky kladené 

na daný typ práce v oboru Management vzdělávání. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Uveďte cíle výzkumné (praktické) části, případně se pokuste formulovat výzkumné 

otázky (tedy jak byste je položila, kdybyste je měla do práce doplnit) 

2. Pokuste se popsat přínos práce pro obor, resp. možnosti jejího využití pro případné 

další zkoumání. 

 

 

V Praze 3. ledna 2019  

 

 

Jméno a příjmení:   Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ……………………………….. 


