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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. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
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 systematicky a komplexně věnuje náplni práce ředitele české základní školy a 

její závěry vhodně doplňují naše znalosti o tomto - pro obor školského managementu 

významném - fenoménu 

➢ Kvalitně zpracovaná teoretická část, text je dobře a logicky uspořádán, věnuje se všem 

podstatným aspektům kolem role ředitele školy, autor vhodně pracuje s literaturou a 

uvádí relevantní odkazy 

➢ Dobře formulovaný cíl práce 

➢ Jasně a správně formulované výzkumné otázky, vhodně volená metoda 

➢ Kvalitní zpracování dat získaných z rozhovorů 
 

Nedostatky práce: 

➢ Cílem výzkumného šetření bylo mj. přiřazení jednotlivých činností ředitele k jeho 

jednotlivým rolím, ale tuto část ve vyhodnocení dat spíše postrádám. V závěru je sice 

poznamenáno, že „Z mého šetření také vyplynulo, že jednotlivé profesní role ředitele 

plně organizované veřejné základní školy nejsou rovnoměrně zastoupeny. Z hlediska 

profesních rolí dominuje u ředitelů škol role manažerská, následovaná rolí lídra a rolí 

vykonavatele.“, ale nikde jsem pro toto tvrzení neobjevil nějaké důkazy v analýze dat, 

kde se autor věnuje převážně klasifikaci jednotlivých činností ředitele a jejich 

definování.  

➢ V závěru mi chybí vyjádření nějakých doporučení a zhodnocení případného využití 

práce v rámci oboru. 

➢ Podstatnou součást otázek rozhovoru tvořily otázky na osobní údaje – věk, délka 

praxe, délka ve funkci, ale ve vyhodnocení není souvislostem s těmito daty věnována 

žádná pozornost 

➢ V případě právních předpisů příliš dlouhé citace – souvisle přes 3 strany textu 
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 28.7.2019. 
 

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

management 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V závěru uvádíte větu: „Většina profesních činností, která byla uvedena výše, je z 

pohledu profesní role ředitele rolí manažerskou, až na přímou vyučovací povinnost, 

která odkazuje k roli vykonavatele a setkání s žákovskou samosprávou, která odkazuje 

k lídrovské profesní roli.“ Zkuste tento závěr více vysvětlit – opravdu je setkání se 

žákovskou samosprávou směřováno k lídrovské roli a opravdu v rozhovorech 

nezazněly nějaké významnější činnosti, které by naplňovaly tuto roli? 

2. Uveďte nějaká doporučení nebo závěry týkající se možného využití výsledků práce 

 

V Praze 23. srpna 2019  

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 

    


