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Název závěrečné práce:   Řízení základní školy z pohledu rodičů 

 

 

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: 
 Solidní teoretická část, smysluplný popis problematiky 

 Kvalitní práce s mnoha zdroji a odpovídající citace 

 Formální i jazyková úroveň textu 

 Kvalitní analýza dat a vyjádření závěrů u jednotlivých otázek (tvrzení) 

 

Nedostatky práce: 
 Abstrakt obsahuje pouze 160 slov (oproti 200 předepsaným) 

 Cíl je formulován dost komplikovaně a v zásadě i nekonzistentně (v rámci daného 

souvětí – Hodnocení školy nebo řízení školy? Co znamená „v oblasti funkce školy“?): 

„Cílem práce je zjistit převažující aktuální postoje rodičů a jejich kritéria při 

hodnocení řízení základní školy a jejího fungování v oblasti funkce školy, 

pedagogického procesu, komunikace a spolupráce, a jakou důležitost jednotlivým 

kritériím při hodnocení školy přikládají. V praktické části je cílem zjištění postojů 

rodičů dětí základních škol zřizovaných městem Most.“ 

 Teoretická část je na BP rozsáhlejší, ale to je způsobeno zařazením vícero témat a 

kapitol, které jsou poměrně odlehlé od tématu nebo příliš obecné (např. historie 

základní školy, popis výchovně vzdělávacího procesu, funkcí školy apod.). Současně 

postrádám větší zacílení na problematiku řízení školy (která je meritem cíle práce). 

 Na s. 38 je uvedeno 5 „hypotéz“ (nejde ale o hypotézy v pravém slova smyslu, jen o 

určitá tvrzení či předpoklady), většina ale příliš nekoresponduje s cílem práce. To se 

následně projevilo i ve výsledcích šetření: autor sice získal řadu zajímavých zjištění, 

málokterá ale naplňují cíl práce, tedy neodpovídají na otázku, zda a jak rodiče hodnotí 

řízení školy nebo školu jako takovou.  

 Velikost základního ani výběrového souboru pro kvantitativní šetření nelze z popisu 

identifikovat (rodiče dětí ze škol v Mostu) 

 V závěru chybí vyhodnocení dosažení cíle (resp. z výše uvedených důvodů se ani 

nemohlo podařit zjištění práce vztáhnout k cíli) i zhodnocení významu práce a 

zejména nějaká doporučení. 

 

 

Vzal jsem na vědomí Protokoly o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 

7.12.2021. 

 

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. S ohledem na téma práce (řízení školy z pohledu rodičů), která zjištění by se dala 

vztáhnout k hodnocení řízení školy? 

2. Zhodnoťte využitelnost práce v rámci oboru a formulujte nějaké doporučení 

 

V Praze 8. ledna 2022 

 

Jméno, příjmení:   Jindřich Kitzberger 


