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HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE 
Autor práce: 
Adéla Klučiarová 

Oponent práce:  
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA 

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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Cílem předkládané práce je dle autorky stanovit roli tohoto orgánu. (Tímto orgánem myslí 
ČŠI) 
Dalším cílem předkládané práce je dle autorky zjistit největší přínos České školní inspekce 
pro české školství z pohledu ředitelů i školních inspektorů. 
 
 
Klady práce: 
 

➢ Autorka zpracovává aktuální téma České školní inspekce. 
 
 
Nedostatky práce: 
 

➢ První uvedený cíl práce je nesmyslný. Bakalářská práce rozhodně nemůže cílit na 
stanovení role ČŠI.  

➢ Autorka uvádí více cílů práce, všechny jsou špatně.  
➢ Výzkumné předpoklady nejsou vhodně stanoveny. 
➢ Autorka neodkazuje v textu na zdroje, přičemž je jasné, že z nějakého zdroje musela 

čerpat. Rovněž výsledek kontroly Turnitin vykazuje poměrně vysokou shodu (20 %). 
Například popis hospitace na str. 16 musela autorka odněkud čerpat, zdroj ale neuvádí.  

➢ Výčet mezinárodních šetření je zbytečný – je velmi krátný a v podstatě není důvod ho v práci 
uvádět.  

➢ Práce obsahuje řadu faktických chyb, například: Hospitaci popisuje jako hlášenou 
návštěvu při pracovním procesu, což je pouze jedna z možností, jak hospitaci chápat. 
Dále uvádí, že „každá školská instituce zpracovává vlastní hodnocení za období tří let. 
Tento dokument je vnitrofiremním a není veřejně přístupný“ – nevím, jak autorka 
přišla na toto tvrzení.  A další definice, které jsou vyňaté z kontextu a poskytují pouze 
jeden úhel pohledu na téma.  

➢ Teoretická část je celkově dost špatně strukturovaná a není jasná linka, po které se 
autorka ubírá, to je pravděpodobně způsobeno i tím, že chybí jasný a logický cíl práce. 

➢ Autorka nenanonymizuje data, čímž narušuje základní etické principy odborných 
textů. 

➢ Místy autorka používá spíše hovorové výrazy, které se pro BP nehodí. 
➢ Autorka píše o náhodném výběru, nicméně neuvádí, jak ho prováděla. 
➢ Dotazník obsahuje základní chyby – pokud jsem ředitelem ve funkci 5 let nebo 15 let, 

nemohu správně zaškrtnout. Stejně tak i další otázka – neumožní správně zvolit 
odpověď, pokud byla inspekce ve škole 3x. Obdobně i dotazník pro inspekci.  

➢ Myslím si, že by práci prospělo, kdyby se autorka zaměřila jenom na jednu oblast, 
které by se důkladně věnovala. Vhodnější by bylo kvalitativní šetření, ve kterém by 
mohla lépe popsat subjektivní vnímání buď ředitelů nebo inspektorů, jít více do 
hloubky a přinést tak zajímavý dílčí materiál.  

 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 20.4.2021 a 

stav kontroly Turnitin ze dne 19.4.2021 
 
Hodnocení práce: Práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management.  



   
 

Platnost dokumentu od 01/2021 
 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Mohla byste vysvětlit chyby v teoretické části?  

2. Jak byste mohla přeformulovat cíl, aby byla praktická část smysluplně realizovatelná?  
 

 

V Praze 8. května 2021  

Zuzana Svobodová 


