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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: 
 

➢ Autorka zvolila aktuální téma, které není příliš často zpracováváno a v úvodních částech své práce ho přehledně a 
jasně vymezuje.  

➢ Velmi zajímavá je část, která popisuje hodnocení ředitelů v Libereckém kraji 
➢ Kladně hodnotím zařazení rozhovoru se zřizovatelem, což dobře dokresluje celé téma 
➢ Autorka vhodně rozčlenila analýzu dat do přehledných kategorií, což usnadnilo interpretaci rozhovorů.  
➢ Kladně hodnotím upřímný popis realizace výzkumu včetně překážek.  
➢ Autorka realizovala poměrně rozsáhlé šetření, které přineslo řadu zajímavých dat k tématu. 
➢ Oceňuji, že autorka dále rozvíjí možnou návaznost na realizované šetření.  

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Autorský plurál působí zvláštně, obzvláště u kvalitativně zaměřené práce. V části, kde autorka popisuje svůj 
výzkum to působí skutečně divně: „..kde jsme ředitele neznali a kde nás nikdo nedoporučil…“ 

➢ Detailní popis činností ČŠI v kapitole 1.3 vnímám jako nadbytečný s ohledem na stanovený cíl práce. Obdobně i 
detailní popis částí maturitní zkoušky v kapitole 1.8 

➢ Místy citační nepřesnosti (přímá citace není kurzívou, odkazování není vždy v souladu s normou). 
➢ Zkratka CLIL neznamená propojování předmětů (str. 19) 
➢ Autorka sice uvádí, že ředitelé netrvali na anonymitě, nicméně anonymizace dat by měla být standardem 
➢ Autorka míchá kvantitativní a kvalitativní přístupy – to vnímám jako nejvíce problematické – snaží se o kvalitativní 

výzkum, ale vybírá co nejpestřejší vzorek, který ale čítá pouze 5 škol. Stanovuje výzkumné předpoklady, ale lepší 
by byly pro kvalitativní šetření výzkumné otázky. Obecné předpoklady není možné kvalitativním přístupem 
potvrdit či vyvrátit. Stejně tak se i v analýze dat objevují zevšeobecňující výrazy, což není na vzorku pěti ředitelů 
možné. V závěru vyhodnocuje výzkumné předpoklady kvantitativním způsobem.  

➢ Autorka mohla jít ve svém výzkumu hlouběji, uvádí, že ředitelé hodnocení ovlivňuje či neovlivňuje, ale příliš 
nekonkretizuje.  

➢ V části 3.1.3 popisuje autorka výzkumnou metodu, ale zcela chybí odkaz na zdroj 
➢ Ve zdrojích uvádí autorka publikace Průchy, na které v textu neodkazuje, což je škoda, protože možná právě 

publikace zaměřená na pedagogický výzkum by jí pomohla lépe oddělit kvantitativní a kvalitativní přístup. Dále 
uvádí publikaci Zelenkové, na kterou také v textu neodkazuje (případně odkazuje špatně, tj. nepodařilo se mi 
dohledat).  

 
Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 4.5.2020 a 
stav kontroly Turnitin ze dne 3.5.2020.  
 
Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management.  
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jakým způsobem by mohly výsledky mezinárodních šetření více ovlivňovat řízení 

pedagogického procesu?  

2. Jak vnímáte vztah zřizovatele a ČŠI s ohledem na zpracovávané téma?  
 

 

V Praze 19. května 2018  
 

 

Zuzana Svobodová 


