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Název závěrečné práce:   Přijímání a integrace cizinců do škol 

 

 

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 a v českém prostředí málo zpracované téma 
➢ V teoretické části je důkladně popsána problematika začleňování cizinců a dětí 

s odlišným mateřským jazykem, autorka se na téma zaměřila z mnoha úhlů pohledu a 

zpracovala jej velmi komplexně a důkladně 
➢ Cenné, byť stručné, je porovnání s dalšími zeměmi (Slovensko, Polsko) a zařazení 

respondentů z těchto zemí do výzkumného šetření 
➢ Formulace výzkumných otázek a jejich důsledné sledování ve vyhodnocení dat 
➢ Doporučení na základě výsledků jsou vyjádřena i komplexním „individuálním 

integračním plánem“ 
➢ Porovnání různých škol s obdobnými parametry z hlediska přístupu k integraci cizinců 

 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Nepřesně formulovaný cíl práce, kde se uvádí „znevýhodnění žáci“, ale není zřejmé, 

že jde o znevýhodnění typu „cizinec“ resp. dítě s odlišným mateřským jazykem. 

Stejně tak ne moc šťastná formulace u cíle výzkumné části („Cílem výzkumu je 

identifikovat problematiku na mateřských, základních a středních školách.“) 

➢ V teoretické části autorka sice čerpá ze značného množství zdrojů, jen malá část je ale 

skutečně teoretickými pracemi (i když je nutné přiznat, že v české literatuře je dané 

téma poměrně málo zpracováno). 
➢ Drobné, ale poměrně časté jazykové nepřesnosti a formulační chyby, práce by 

zasluhovala důkladnější jazykovou korekturu. 
➢ Nepřesný popis výběru vzorku respondentů – i když na začátku je uvedeno, že šlo o 

náhodný výběr, v dalším textu je rozvedeno, že podstatnější roli hrála jiná kritéria  
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 24.7.2020.   
 
 
 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vzhledem k získaným údajům o přístupech ve 3 zemích – liší se tento přístup 

v nějakých zásadnějších bodech? 

2. Zkuste problematiku nějak konkrétněji zasadit do kontextu školského managementu – 

čím je pro obor významná? 

 

V Praze 25.8.2020   

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


