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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
    

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe  
 

X 
  

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
X    

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
 X   

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu X    

B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, 

nejde o mechanické výpisky z literatury 
 X   

C Výzkumná část 

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce  X   

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 X   

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje  X   

D Analytická část 

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů   X   

D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované 

vyjádření číselných údajů 
 X   

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce  X   

E Závěry. Přínos pro studovaný obor 

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu či tvrzení) 
X    

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
 X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít (v práci řídícího pracovníka).  X   

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
 X   

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    
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Klady práce: 

 

 Zajímavé téma práce zpracované formou případové studie jednoho školského zařízení 

 Autorka částečně přepracovala dříve neobhájenou bakalářskou práci, poměrně dobře 

se vyrovnala s tehdejšími nedostatky. Práce již působí zcela jiným dojmem. 

 Teoretické vymezení práce (ačkoli na druhé straně šla autorka do zbytečné šíře, čímž 

se ovšem neubránila jisté povrchnosti, na vymezení některých pojmů či metod si 

potom nechala velice krátký prostor) 

 Logická struktura bakalářské práce 

 

 

Nedostatky práce: 

 

 Je diskutabilní, zdali je možno jeden polostrukturovaný rozhovor a analýzu 

základnách dokumentů nazvat kvalitativním výzkumem podle uvedených 

metodologických pramenů. Tato připomínka ovšem nesnižuje skutečnost, že autorka 

realizovala drobnou případovou studii 

 Neobratné formulace vzniklé zřejmě kopírováním textu (začátek části 1, analýza 

portfolia dítěte) 

 Povrchnost teoretického vymezení (již uvedeno výše), autorka nepracovala 

s hodnocením kvality zájmového vzdělávání 

 Nepřesné zařazení brainstormingu mezi metody hodnocení 

 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 15. prosince 

2016. Vzhledem k situaci, že autorka předložila opravenou verzi dříve neobhájené práce, byla 

nalezena částečná shoda s tímto dokumentem. 

 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Píšete o metodě barvení textu podle Miovského. Jaký klíč jste použila pro rozdělení 

hlavních témat rozhovoru? 

2. V cíli práce uvádíte, že zjistíte nástroje a metody, které organizace využívá pro 

hodnocení dílčích oblastí činností DDM. Uveďte konkrétně, které jsou tedy 

využívány. 

 

V Praze dne 10. ledna 2017 

 

 

Václav Trojan 


