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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. 

1
 -

 r
o

zh
o

d
n

ě 
a

n
o

  

2
 –

 s
p

íš
e 

a
n

o
 

3
 –

 s
p

íš
e 

n
e 

 

4
 -

 r
o

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. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
 

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: 
 

➢ téma a cíl práce jsou relevantní studovanému oboru, problematika řešená v 

posuzovaném textu je zajímavá a nosná, v rámci teorie školského managementu v ČR 

dosud systematicky neřešená, 

➢ orientace bakalantky v problematice a zjevné zaujetí tématem, 

➢ výzkumné šetření koresponduje s teoretickou částí práce a přináší i dílčí komparaci s 

Výzkumnou zprávou CEDU (s. 47),  

➢ zpracování praktické části práce dokládá schopnost využívat získané poznatky ve 

vlastní badatelské práci (s dílčími nedostatky uvedenými níže), 

➢ Závěr práce plní relativně správně sumarizační funkci (s některými spíše formulačními 

pochybeními, částečně ovlivněnými strukturací posuzovaného textu - viz Obsah práce 

a s. 48 Závěru). 
 

 

 Nedostatky práce: 
 

➢ ne zcela důsledná práce se zdroji (ve způsobu odkazování - např. na s. 12, 19, 20, 23, 

…35), případně odkazování na většinou sice relevantní, ale nikoli aktuální zdroje (viz 

jinak na bakalářskou práci relativně obsáhlý Seznam použitých informačních zdrojů - 

od s. 52, pozn. odkaz na zneplatněný dokument Národní program... - Bílá kniha, 

2001 prosím vysvětlete v rozpravě u obhajoby), u obrázků chybí zdroje úplně (např. 

s. 24 a 25),  

➢ v podkapitole 1.3 (oddíle 1.3.2) chybí důsledné a jednoznačné vymezení 

terminologického spojení "hlas žáků" a následně i odlišení různých typů, případně 

úrovní participace či zapojování žáků do rozhodovacích procesů ve škole - rovněž 

prosím vysvětlete a doplňte u obhajoby (například prostřednictvím doložení 

platnosti tvrzení na s. 14d.: "Na základě konceptu hlasu žáků vznikly nové modely 

participace, ... zda se skutečně jedná o spolupráci." a pod obrázkem 1 na s. 15: "Nové 

modely participace..."),  

➢ dílčí, ale hojnější nedostatky formulační, stylistické a syntaktické (např. na s. 10, 11, 

12, 22 - k používání pojmu kompetence - prosím rovněž vysvětlete u obhajoby, s. 

27...), případně typografické (s. 15, 16, 24 a rozsáhlé grafy v praktické části - např. s. 

34, 39-44), na s. 35 avizovaný oddíl 2.1.3 není v textu zařazen. 
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 07.12.2016. 

 

Hodnocení práce: Práce - byť s dílčími připomínkami - splňuje požadavky kladené na daný 

typ práce v oboru Školský management. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Viz zdůrazněný text v předchozích částech posudku. Prosím rovněž o vysvětlení 

formulace na s. 49: "Pro toto vyjádření... a zakládáním ŽP". 

2. Navrhněte další možnosti zkoumání Vámi sledované problematiky. 
 

 

 

 

 

V Praze 11.01.2017       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.              


