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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: 
 

➢ Autor zpracovává zásadní téma pro školy a školský management a prokazuje, že se 
v daném oboru dobře orientuje, odkazuje na relevantní zdroje a odbornou literaturu 

➢ Autor teoretickou část logicky a pro čtenáře jasně odvíjí, celkově pak  teoretická část 
vytváří kvalitní oporu pro vlastní výzkum 

➢ Oceňuji ve výzkumné části jasné vymezení toho, co autor chápe jako pozitivní a 
negativní hodnocení, velmi to napomáhá jasnějšímu obrazu o výstupech ve zprávách a 
porozumění dalšímu textu BP 

➢ Oceňuji důkladný rozbor  kontrolovaných oblastí  
➢ Kvalitativní volbu přístupu a rozhovory považuji za dobrou metodologickou volbu, 

škoda, že je autor pak při interpretaci míchal s kvantitativními přístupy. Myslím si, že 
má jistě více zásadních dat, která dle mého názoru zůstala částečně nevytěžena.  

➢ Práci považuji za kvalitně strukturovanou a čtenářsky dobře postavenou, je jasné, od 
čeho autor jde a kam směřuje.  
 

Nedostatky práce: 
 

➢  Autor nedodržel požadovaný rozsah abstraktu (který nazývá anotace) v souladu 
s OPAD, má 92 slov ze stanovených 200. Autor také nepoužívá  standardní „šablonu“ 
pro BP  

➢ Nejednotný způsob odkazování – např. v úvodu používá autor odkazování horním 
indexem a dále v textu harvardským systémem, tento nejednotný přístup k odkazování 
se objevuje v celém textu. Pravděpodobně se tak snažil autor odlišit odkazování na 
zákony a jiné zdroje.  

➢ Po stranách textu se objevují čárky, autor tedy pravděpodobně odevzdal práci ještě 
v revizním módu 

➢ Na str. 6 se autor odkazuje na tuzemské a zahraniční autory, které ale blíže neuvádí. 
➢ Přirovnání autoevaluace k biči na školy v rukou zřizovatelů bez opory o zdroje 

považuji za zbytečně emotivní.  
➢ Autor v textu odkazuje na vyjádření Mgr. Drábka, nicméně neuvádí, kde a jakým 

způsobem tato vyjádření získal. 
➢ Autor používá vyjádření, která jsou nejasná  - např. řada informací, v posledních 

letech – nicméně uvedené údaje blíže nespecifikuje, není tedy jasné, o co se opírá a 
z čeho čerpá 

➢ Nejasná vyjádření se objevují i ve výsledkové části – autor nespecifikuje úplně jasně, 
jak se vyjadřují ředitelé jednotlivých škol, není tedy jasné, ke komu uvedená vyjádření 
vztáhnout. Dále používá nejasná vyjádření „často“, „nejčastěji“… Dále například píše, 
že odpovědi ředitelů se rozcházejí v tom…., nicméně nevíme, zda se jedná o jednoho 
ředitele s jiným názorem nebo zda to byli dva ředitelé, či jak to vlastně z rozhovorů 
vyplynulo 

➢ Autor se snaží zbytečně snaží zevšeobecňovat své vlastní závěry – vyjádření -
„Efektivnost přijatých opatření pak může napovědět o tom, jaká je přínosnost tohoto 
systému evaluace vzdělávání“ – přesahuje rámec autorova výzkumu a celkově rámec 
BP. Rovněž i na straně 25 píše autor o zobecňování zjištění, což není u vzorku 5 škol 
možné 
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➢ Vnímám autorův výzkum jako kvalitativní, je škoda, že se ho snažil uzpůsobit 
kvantitativní metodologii – tj. vzájemné porovnávání, snaha získat porovnatelný 
vzorek a zevšeobecňování. 

➢ Autor si klade otázku po efektivitě přijatých opatření, neuvádí ale jasně, podle jakých 
kritérií efektivitu hodnotí 

➢ Za velmi nevhodné považuji absenci anonymizace dat a uvedení konkrétních názvů 
škol, přičemž autor ani neuvádí, že ředitelé daných škol s tímto souhlasili.  

➢ Dle mého názoru by práci prospělo, kdyby se autor zaměřil na určitou oblast 
hodnocení a nesnažil se pojmout hodnocení jako celek. Pak by mohl jít v dané oblasti 
více do hloubky (i v řízených rozhovorech s řediteli) a celkově se více pověnovat i 
efektivitě opatření 

➢ V závěru chybí důkladnější zhodnocení celé práce a zásadní zjištění přínosná pro obor.  
 

 
Vzala jsem na vědomí obsahy Protokolů o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 9.12. a 
12.12.2019. 
 
 

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

management.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Požádala bych autora, aby více popsal, jak vnímá efektivitu v kontextu své práce, podle 

čeho ji měřil a hodnotil.   

2. Autor v závěru práce zmiňuje, že prostor k efektivnímu řešení a motivaci není 

dostatečný. Co by na základě jeho šetření přispělo k větší motivaci ředitelů efektivněji  

řešit problematické oblasti?  

 

 

V Praze 4.ledna 2020  
 

Zuzana Svobodová 


