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Indikátory kvality záv ěrečné práce 
Pomocný rejstřík pro hodnocení závěrečných prací.  

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A2, práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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Znak 

A Klí čové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to týká? 
Kterých oblastí manažerské práce?)   X 

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu z oblasti 
řízení ve školství (nikoli o shrnutí subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popis jednoho projektu atd.).   X 

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 
dosaženo, co nového chce autor zjistit?)    X 

B Dosavadní řešení problému 
B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury; 

akcent na manažerskou literaturu. (Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně internetu.)   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 X  

C Výzkumná část 
C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. 

   X 

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 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 sféru řízení 
E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není 

redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.)   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 školství.  X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 
F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a struktury 

(titulní list, čestné prohl., resumé, klíčová slova, obsah…), grafická a typografická úroveň práce…  X X 

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah).   X 
F3 Bibliografie dle platné normy.  X  



Klady práce: 

- Jasně formulovaný cíl i předpokládaný přínos práce. 
- Přehledně a logicky koncipovaná struktura práce, která dobře koresponduje s cíli a záměry 

práce. 
- Část teoretická (1. 1) netvoří pouze teoretické východisko v rámci tématu, ale je v souladu 

s cíli práce pojata jako autorkou modifikovaný výklad s ohledem na prostředí uměleckého 
školství. 

- Dobře je zvládnuta teorie celoživotního vzdělávání, autorka využívá řady mezinárodních 
i národních dokumentů vzdělávací politiky. (Bohužel v dalších částech textu dochází 
k opakování některých informací – viz níže.) 

- Výzkumná část tak, jak je deklarována (především v úvodním celkovém konceptu práce 
a v úvodu výzkumné části), dobře souzní s kontextem práce jako celku, logicky vychází 
z části teoretické a je na ni dobře napojena. Svým zaměřením práci výrazně směruje do oblastí 
řízení základních uměleckých škol. (Realizace výzkumu – viz níže.) 

- Práce je zvládnuta na solidní úrovni po stránce jazykové (až na občasné výjimky – viz níže). 
 
 
Nedostatky práce: 

- V teoretické části o právních předpisech z oblasti vzdělávání (2. 1. 2) kromě formálních 
nedostatků (viz níže) dochází i k ne zcela přesným interpretacím zákonů (např. v souvislosti 
s § 32a) zákona č. 563/2004 Sb.) 

- V podkapitole 2. 3. 1 se objevuje nadbytečné opakování informací zahrnutých do předchozích 
částí textu.  

- Realizace a zpracování sondy č. 1 ne zcela naplňuje deklarované ambice výzkumného šetření. 
Analýza a interpretace zůstávají za svými možnostmi. 

- Výzkumná sonda č. 2 a podkapitola 2. 3. 4, které spolu velmi úzce souvisejí, mohly být daleko 
vhodněji propojeny (při formulaci tendencí vývoje využít výsledky výzkumu, případně 
začlenit uvedenou kapitolu za výzkum jako jeho výsledek). 

- Nesprávný graf u výsledků 1. otázky druhého šetření (uvedený graf náleží k prvnímu šetření). 
- Formální nedostatky: 

o práce s odbornými zdroji – nejsou použity a vyznačeny odkazy, nelze odlišit autorský 
text od převzatého či citovaného 

o bibliografické citace nerespektují platnou normu 
o v citacích zákonů formální nepřesnosti 
o drobné jazykové nedostatky – občasné chyby interpunkční (str. 7, 8, 21, 27, 29, 49), 

pravopis velkých písmen u citace zákonů, výjimečně jazykové nepřesnosti a 
mluvnické chyby (str. 23, 49, 53) 

o v textech právních předpisů v příloze by bylo třeba graficky vyznačit krácení textu  
 
 
Práci k obhajobě doporučuji s výhradami. 
 
 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. Otázky 1 a 6 ve druhé výzkumné sondě spolu obsahově korespondují. Jak si vysvětlujete, že 
výsledky už spolu příliš nekorespondují? (Otázka č. 1: situace se nezlepšila – 30 %; otázka č. 
6: situace se nezměnila, naopak zhoršila /= nezlepšila/ - 14 %.) 

2. Zdůvodněte zařazení informací o ministerstvem vydaných standardech určitých vzdělávacích 
programů do části o NIDV (2. 2. 1). 

3. Ve které části a jak by v současné době vzhledem k vývoji právních předpisů bylo třeba Vaši 
bakalářskou práci aktualizovat? 

 
 
 
Ve Velkém Oseku 10. 1. 2010       PhDr. Eva Koberová 


