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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. 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: 
 

➢ Struktura obsahu práce je zpracovaná ve vazbě na řešené téma. 

➢ Autorka v podkapitole 1.1 vymezuje relevantní pojmy vzhledem ke zkoumané 

problematice. K jejich charakteristice však využívá velmi omezený počet zdrojů.   

➢ Zařazení projektu Cesta ke kvalitě, který je v bakalářské práci zmíněný v 1.3, je možné 

hodnotit jako velmi vhodný ke zpracování dané problematiky. Přínosem by však byl 

alespoň stručný popis výstupů řešené problematiky, oblasti, na které se v rámci evaluace 

zaměřoval, velmi letmá zmínka je až v části 1.5. 

➢ Poměrně zdařile je pojednaná podkapitola 1.7 týkající se autoevaluace ve školách. 

➢ V praktické části byl autorčin záměr rozpracován, vhodné by bylo jeho systematičtější 

uchopení. 
 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Formální stránka – značné nedostatky: číslování na titulní straně, nesprávně uvedené 

citace např. s. 6 – J. Rýdl, s. 7, 8 a dalších – u citovaných zdrojů není uvedený rok, 

nesprávně jsou citované internetové zdroje, s. 17 (Základní informace o České školní 

inspekci, online, zvýraznila PB), nejednotnost v uvádění stran citovaných zdrojů 

v závorce, forma 1. os. mn. č., některé zdroje v seznamu použitých informačních zdrojů 

nejsou uvedeny v souladu s citační normou a metodikou vydanou KAMV apod. 

➢ Abstrakt má méně než min. stanovený rozsah 200 slov (OPAD 38/2020, č. 6, bod 4) 

➢ V rámci pojednání pojmů v 1.1 je u jednotlivých pojmů využíváno velmi málo 

odborných zdrojů, což omezuje širší diskusi příslušné problematiky 

➢ Ne příliš vhodně formulovaný cíl: „Cílem této části je získání představy o tom, jak má 

podle ČŠI fungovat kvalitní škola a co by měla u sebe hodnotit.“ 

➢ Na s. 30 jsou formulovány výzkumné otázky k rozhovoru, na s. 27-28 jsou uvedeny 

výzkumné otázky k cíli práce. Otázky navržené pro rozhovor by měly být v souladu 

s výzkumnými otázkami k cíli práce, hlavními zkoumanými tématy.  
 

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 19. dubna 

2021. Shoda je menší než 5 %. 

 
 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Mohla byste jasně formulovat cíl práce a základní výzkumné otázky? 

2. Jaká konkrétní doporučení byste mohla formulovat na základě Vašich zjištění? 

 

V Praze 7. května 2021  

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA 


