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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: 
 

➢ Práce je dobře zpracovaná po formální stránce. 
➢ Oceňuji konkrétní návrhy a doporučení v závěru práce. Autorka navrhla opatření a 

zároveň poskytla hypertextové odkazy na konkrétní možnosti řešení. Tento cíl autorka 
splnila výborně. 

➢ Autorka přistoupila k výzkumu svědomitě a zodpovědně, otázky prověřila 
předvýzkumem a zároveň dostatečně pokryla zkoumanou problematiku vhodným 
obsahem hlavních i doplňujících otázek.  

 
 
Nedostatky práce: 
 

➢ 66 odpovědí ze 415 odpovídá 16% návratnosti. Autorka dostatečně nerozebrala 
navrácený vzorek a nezhodnotila jej z hlediska reprezentativnosti (např. samovýběr). 

➢ Jestliže cílem práce je „zjistit s jakými překážkami (nedostatky) se potýkají ředitelé 
základních škol v Jihomoravském kraji v oblasti zdrojů, jejichž nedostatek brání škole, 
aby mohla používat ICT ještě více než doposud“, pak stanovené hypotézy spíše 
reflektují počty a poměry učitelů, potýkající se s problémy v ICT (i když autorka 
v rámci práce množinu problémů zkoumá). 

➢ Hypotézy nejsou zaměřeny na vztahy proměnných, v tvrzení typu „Více jak čtvrtina 
ředitelů základních škol se domnívá…“, je již obsažena operacionalizace proměnné 
(proč autorka zvolila zrovna čtvrtinu?) a statisticky tento výsledek nemá hodnotu. Lépe 
by bylo zamyslet se nad nalezeným výsledkem a podrobit ho diskusi či komparaci. 

 
 
Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 21.7.2020. 
V systému Turnitin je zjištěna vyšší shoda, po podrobném shlédnutí se však jedná o řádné 
citace, části parafrází či shody metapopisů (náležejících šabloně). 
 
 
Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaké vidíte možné problémy s přístupem BYOD? (např. bezpečnost, kompatibilita 

zařízení, GDPR, IOSvsAndroidvsWin) 

2. Proč autorka zvolila v hypotézách hodnoty typu čtvrtina, třetina učitelů a více? Proč tyto 

hodnoty neoddělila od hypotéz např. do oblasti operacionalizace proměnných? 

 

V Praze 11. srpna 2020  

 

 

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 


