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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. 

ro
zh

o
d

n
ě 

a
n

o
  

sp
íš

e 
a

n
o
 

sp
íš

e 
n

e 
 

ro
zh

o
d

n
ě 

n
e
 

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: 
 

 Cíl práce je dobře formulován, resp. autorka si stanovila realistický hlavní cíl, 

soustředěný na vazbu mezi kritérii ČŠI a autoevaluačními aktivitami škol („Hlavním 

cílem práce je zjistit, zda školy tato kritéria znají, a pokud ano, zda (do jaké míry a 

jakým způsobem) je ve svých autoevaluačních činnostech zohledňují, případně zda k 

nim mají nějaké výhrady.“) a dále poněkud náročnější (širší) dílčí cíl („Dílčím cílem je 

zjistit, zda jsou školy ovlivněny i dalšími činnostmi České školní inspekce, konkrétně 

inspekční činností ve školách, vydáváním tematických zpráv aj.“). 

➢ Teoretická část je koncepčně dobře uchopena, autorka dobře provázala oblasti 

evaluačních aktivit na straně školy s problematikou vnějšího hodnocení, zejména ze 

strany ČŠI, vymezila všechny klíčové pojmy a zabývala se všemi podstatnými 

kontexty vnějšího i vnitřního hodnocení škol. Zaměřila se i na – zřejmě 

nejkomplexnější – systémový projekt Cesta ke kvalitě, v jehož výstupech je mnoho 

dodnes relevantních nástrojů a doporučení pro oblast autoevaluace škol. 
➢ Výzkumné šetření je dobře založeno, kombinace dvou metod (analýza dokumentů a 

rozhovory) je vhodná a účelná, metodologie je důkladně popsána.  
➢ Získaná data jsou odpovídajícím způsobem analyzována a interpretována, závěry 

odpovídají, přičemž je splněný cíl práce a odpovězeno na výzkumné otázky. Celkově 

lze říci, že autorka celkem zdařile poukázala svým šetřením na poměrně dobrou 

existující pozitivní vazbu mezi autoevaluačními činnostmi školy a činností ČŠI.  
 
 
 
 

Nedostatky práce: 
 
 

➢ I když je teoretická část vcelku komplexně pojata, někde dochází vlivem využití 

menšího počtu zdrojů (nebo jednoho) ke značnému zjednodušení při vymezení pojmů 

nebo jevů (typicky třeba kvalita školy) a další práci s nimi (ale s přihlédnutím k tomu, 

že jde o bakalářskou práci a že problematika je v literatuře značně komplikovaná, je to 

zjednodušení ještě akceptovatelné). 
➢ Výzkumný vzorek je poměrně malý (3 školy) na zobecňování závěrů, lze ale 

akceptovat vliv pandemické situace na výzkum, současně autorka je si omezené 

platnosti závěrů vědoma a uvádí omezení v diskuzi 
➢ Závěr je trochu podceněný, shrnutí, doporučení, využitelnost výstupů, to vše by mohlo 

být popsáno důkladněji.  
➢ Formální nedostatky – ne vždy je dodržena citační norma a odpovídající forma odkazů 

v textu.  
 
 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 19. dubna 

2021.   
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Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Lze ze získaných dat vyčíst, která oblast autoevaluace je pro školy nejobtížnější, 

případně kde nezískávají oporu v činnosti ČŠI? 

2. V doporučeních uvádíte, že by bylo záhodno výzkum provést ve větším rozsahu 

(vzhledem k omezenému vzorku, který jste mohla popsat ve své práci). Jsou ale ještě 

možná další doporučení ohledně podrobnějšího založení takového následného 

výzkumného šetření? 

 

 

V Praze, 6. května 2021 

 

 

Jméno, příjmení:   Jindřich Kitzberger 


