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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: 
 

➢ Téma, resp. jeho konkretizace, vhodně zapadá do oboru školského managementu, cíl 

je dobře formulován. Podrobnější zkoumání efektivity působení ČŠI na školy dosud 

chybí, autor se věnoval potřebnému a aktuálnímu úhlu pohledu, tj. jaké jsou skutečné 

reakce škol na doporučení ČŠI. 
➢ Teoretická část je sestavena z relevantních témat, zabývá se problematikou evaluace, 

kvality školy a ČŠI, jsou použity vhodné (i když spíše starší) zdroje a autor vcelku 

zdařile pracuje s odbornou literaturou. 
➢ Výzkumný problém i výzkumné otázky jsou dobře formulovány, zkoumat opatření či 

reakce škol na zjištění ČŠI považuji za užitečný směr, autor zvolil i vhodné metody, 

zejména rozhovory s řediteli škol, na základě kvalitativního přístupu pak získal mnoho 

užitečných dat. 
 
 
 

Nedostatky práce: 
 
 

➢ Teoretická část je trochu podceněna (cca 20 stran), zejména s ohledem na to, že 

závěrečných několik stran se již zabývá podrobným (až technickým) popisem podoby 

inspekčních zpráv a celkově podstatná část teorie (cca ¾) je zaměřena na fungování 

ČŠI. Postrádal bych zejména důkladnější pohled na problematiku externí i interní 

evaluace. 
➢ Použitá teoretická odborná literatura je spíše staršího data (zejména v tématech 

evaluace, kvality školy a , což v některých případech způsobuje potíže v závěrech a 

znemožňuje pochopení souvislostí, např. s. 7: „Hlavním orgánem, který je za vnější 

evaluaci v podmínkách českého školství zodpovědný, je Česká školní inspekce (více viz 

kap. 3), jejíž činnost se za tím účelem v minulých letech stále více posouvala od 

kontrolní k poradenské a konzultační. (Vašťatková, 2006)“.  
➢ Odkazy na koncích odstavců často vylučují přesnou identifikaci citovaného textu (a 

zda je text citován nebo jde jen o parafrázi), případně citovaný text není označen. 
➢ Množství formálně technických a jazykových chyb a nedostatků svědčí o tom, že text 

v závěru neprošel důkladnější formální kontrolou 
➢ Vedle dobře formulovaného cíle celé práce („Popsat hodnotící činnost ČŠI na českých 

školách a posoudit jejich reakci na v inspekčních zprávách vytčené připomínky.“) ještě 

autor nepříliš zdařile definoval cíl výzkumného šetření („Získat související aktuální i 

historické informace o školách v oblastech, vytčených jim v inspekčních zprávách“), 

ten totiž nevystihuje podstatu toho, co pro výzkum vyplývá z celkového cíle. 
➢ Školy, kde probíhal výzkum, jsou sice označeny A-E, ale z popisu (například názvů 

ŠVP) jsou snadno identifikovatelné a v posledním případě je dokonce přímo uveden 

název školy (opomenutí? nedostatečná kontrola textu?). 
➢ Z metodologického hlediska lze vytknout především nepříliš důkladné zpracování dat, 

resp. nezřetelně oddělené procesy analýzy a interpretace. Metoda rozhovorů je jistě 

v tomto šetření na místě, stejně tak soubor otázek je dobře sestavený, ale při 5 

zkoumaných školách a 20 sledovaných oblastech autor nakonec nezvládl celkové 

důkladné zpracování a z textu, kde vyhodnocuje data, je patrné, že chyběl čas, který 

by ještě práce vyžadovala. Interpretace dat je často příliš volná a jsou popisovány 

závěry či tvrzení, ke kterým dle mého názoru není dostatek důkazů. Kromě toho není 

jasné, odkud popisovaná zjištění vlastně pochází, resp. není nikde zmínka o analýze 

dokumentů a pozorování, přičemž v popisu metodologie jsou i tyto metody uvedeny.  
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➢ V závěru chybí důkladnější zhodnocení celé práce, resp. pohled na možné využití 

práce v oboru (většina poslední kapitoly je věnována zodpovězení výzkumných 

otázek). 
➢ Místo abstraktu je anotace, budiž, ta ale nesplňuje požadavek na rozsah (místo 200 

slov pouze 92). 
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokoly o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 9.12.2019 

a 12.12.2019.   
 
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak přesně byly vybrány školy pro výzkum (z popisu v práci by vyplývalo, že za dané 

pololetí školního roku prošlo hodnocením ČŠI v celé Praze jen 9 škol, což se jeví jako 

nepravděpodobné)? 

2. V metodologické části zmiňujete analýzu dokumentů a pozorování jako další metody 

(kromě rozhovorů), ale ve vyhodnocení zjištění již nejsou zmíněny jako zdroje dat – 

byly skutečně využity? A lze stručně popsat jejich přínos? 

 

 

V Praze 2. ledna 2020 

 

 

Jméno, příjmení:   Jindřich Kitzberger 


