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Autor práce: Adéla Klučiarová Vedoucí práce: RNDr. Jindřich Kitzberger  
 

Název závěrečné práce: Role ČŠI v našem školském prostředí 

 

 

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. 38/2020, 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: 
 

➢ Teoretická část vcelku komplexně popisuje roli ČŠI v našem školském prostředí, 

autorka k tomu využila řadu různých zdrojů. 
➢ Pro sběr dat jsou zvoleny dvě skupiny respondentů – ředitelé škol a inspektoři ČŠI, 

což přináší možnosti komparace obou úhlů pohledu a plastičtější obrázek o úloze ČŠI. 
➢ Autorka sebrala zajímavá data, svědomitě a podrobně je vyhodnotila 

 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Cíl práce je v úvodu stanoven příliš obecně a jeho formulace nedává moc šancí pro 

měřitelnost výsledku a je poměrně nejasná („Cílem této práce je stanovit roli tohoto 

orgánu.“ – myšleno ČŠI). Na začátku empirické části je zcela odlišná (ale o něco 

lepší) formulace cíle: „Cílem této práce je zjistit největší přínos České školní inspekce 

pro české školství z pohledu ředitelů i školních inspektorů.“ 

➢ Nízká jazyková úroveň – jde především o stylistické a formulační potíže, věty jsou 

často z hlediska větné stavby, tvarosloví, nevhodné volby vazeb a skloňováním málo 

srozumitelné. 
➢ Myšlenková a tematická nekonzistence jednotlivých kapitol teoretické části (částečně 

vyplývající z předcházejícího bodu, tedy formulačních potíží, ale jde i o střídání témat 

bez zřejmé vazby na charakter či zaměření kapitoly) 
➢ Téma mezinárodních srovnávacích šetření je sice důležité pro vymezení role ČŠI, ale 

není moc vhodně zařazeno ani uvedeno v kapitole o ověřování kvality školy  
➢ Pojmy „hodnocení“ a kontrola“ jsou dost nejasně vymezeny a autorka s nimi zachází 

příliš nestrukturovaně (např. hospitace jsou jak nástrojem kontroly, tak ale i 

hodnocení), což vzhledem k zaměření práce je určitě na škodu zpracování  
➢ Výzkumné předpoklady nejsou moc zdařile formulovány.  
➢ Výběr respondentů není ujasněn (autorka sice zmiňuje náhodný výběr, ale neuvádí 

konkrétněji, jak jej provedla).  
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 21. dubna 

2021.   
 
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte cíl práce.  

2. Ujasněte, jakým způsobem jste vybrala respondenty. 

 

V Praze 8. května 2021 

 

Jméno, příjmení:   Jindřich Kitzberger 


