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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  

  



Platnost dokumentu od 05/2018 

 

Klady práce: 
 

➢ Autorka bakalářské práce si vybrala, vzhledem ke studovanému oboru a její profesi 

ředitelky školy, vhodné téma - ICT v práci ředitele základní školy. 

➢ Přestože by mohla být více analyticky popsána kapitola 1.2, která se zabývá 

kompetencemi ředitele základní školy ve vztahu k řízení školy v oblasti ICT, považuji 

ji za relevantní vzhledem k tématu práce. Autorka zde využila vhodnou literaturu a přes 

svou stručnost je poměrně výstižná.    

➢ Orientace v současné legislativě zaměřené na řízení školy. 

➢ Kladně hodnotím kapitolu, zabývající se doporučeními. Zde autorka velmi konkrétně 

rozpracovala druhy problémů a nabídla možná řešení i s uvedením hypertextových 

zdrojů, které se danou problematikou zabývají. 

➢ Autorka zvolila vhodnou výzkumnou metodu, provedla předvýzkum. 
 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Vedení práce jsem převzal ve fázi prvotní rozpracovanosti teoretické části, kdy téma a 

obsahové členění bylo zadáno u jiného vedoucího práce. Autorka práci zpracovala 

samostatně, téměř bez spolupráce s vedoucím práce. Z toho pramení většina níže 

uvedených nedostatků práce.  

➢ V úvodu práce postrádám jasnou formulaci cíle práce (co přesně má být ověřeno, 

zjištěno, čeho má být dosaženo, co nového chce autor zjistit? atd.), který je ověřitelný. 

Doporučuji jeden hlavní cíl, nikoliv dva či více hlavních cílů, které lze bohužel 

zaznamenat v abstraktu, popisu výzkumu a závěru této práce.  

➢ Kapitola 2.2.1. využívá nerelevantní zdroje k psaní bakalářské práce. Za hlavní zdroj 

uvádí webové stránky učitele Davida Hawigera. Přestože autorka v práci cituje, uvádí 

nesprávné a nefunkční zdroje. Citovaným zdrojem by měl být odkaz: 

https://sites.google.com/a/hawiger.cz/david/role-profesni/ict-ve-skolstvi/skolsky-

informatik. Informace zde uvedené však často neodpovídají současné legislativě a uvádí 

nepravdivě či nepřesné informace. Taktéž vyjádření ze strany 24 "Specializační studium 

pro ICT koordinátory je v rozsahu minimálních 250 vyučovacích hodin až po 284 

hodin” je zavádějící. Nelze dohledat ověřený zdroj. 

➢ Autorka v práci cituje i několik stran souvislého textu (strana 25 – 28, strana 30 – 32).  

Kapitola zabývající se kompetencemi a pracovními pozicemi zaměřenými na oblast ICT 

ve vzdělávání si žádá kvalitnější rozpracování. 

➢  Práce obsahuje formální nedostatky zejména v oblasti citací. Nelze rozlišit tištěné 

zdroje a online zdroje. U online zdrojů autorka v textu uvádí rok vyhledání textu, nikoliv 

vzniku textu např Úlovec, 2020a aj.). U tabulek není uveden zdroj. 

➢ Hypotézy, které jsou nevhodně zvoleny, neodpovídají nárokům na tvorbu hypotéz 

(proměnné atd). Hypotéza neověřuje myšlenku autora práce, ale platnost dat. Proč 

autorka zvolila čtvrtinu?  Postrádám smysl uvedení hypotéz v úvodu. Autorka v závěru 

práce uvádí, že její hypotézy jsou správné - souvislost se čtvrtinou?     

➢ Autorka uvádí v kapitole 1.6 dotazník, že chtěla získat alespoň 50 responzí? Proč, když 

tím by byla návratnost pouhých 12 %.  

➢ V dotazníku i v následném vyhodnocení vidím za problematickou nevhodně zvolenou 

škálu po procentech. Dotazník ztrácí na přehlednosti a srozumitelnosti. Dotazník 

většinou neumožňuje v odpovědích vybrat jinou než uvedenou možnost a nepřímo tak 

podsouvá respondentovi odpověď.  

https://sites.google.com/a/hawiger.cz/david/role-profesni/ict-ve-skolstvi/skolsky-informatik
https://sites.google.com/a/hawiger.cz/david/role-profesni/ict-ve-skolstvi/skolsky-informatik
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Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 21. 

července 2020.  V systému Turnitin je zjištěna vyšší shoda, následnou kontrolou se však 

jedná o citace, části parafrází či šablonové náležitosti. 
 
 

Hodnocení práce: I přes výše uvedené nedostatky, práce ještě splňuje požadavky kladené na 

daný typ práce v oboru Školský management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V bakalářské práci autorka uvádí, že práce může sloužit i dalším subjektům ve 

vzdělávání (zřizovatelům, krajským úřadům apod.) jako zrcadlo stavu nedostatků v 

oblasti ICT. Jak konkrétně? 

2. V práci zmiňujete existenci tzv. ICT plánu. Má ředitel povinnost tento plán 

zpracovávat? V čem vidíte důležitost tohoto dokumentu a kdo se má podílet na jeho 

zpracování?  

 

 

V Praze 23. srpna 2020 

 

Vlastimil Hubert 


