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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?) 
  X  

A2 Závěrečná práce je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
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 
 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 českou i zahraniční 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 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.  

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

vyjádření číselných údajů. 

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

E Závěry. Přínos pro studovaný obor 

E1 Formulace dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není redukován jen na 

výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) 
NEHODÍ SE 

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení školství či rozvoj studovaného oboru    X 

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít.     

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

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
 

 
 X 

F Prezentace (formální úroveň práce) 

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

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
 

X 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu   X  

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 

 



Celkové vyjádření k diplomové práci: 

 

- V úvodu své práce si diplomantka předsevzala za cíl šetření tří otázek, které se týkají 

funkcí školy (s. 9). Historický vývoj systému českého školství, jež podává kapitola 1 

(s. 10 – 20), bohužel není elaborován se zřetelem k tomuto cíli, nemá ani přímé 

souvislosti s problematikou managementu. Tato stať má spíše charakter seminární 

práce z dějin pedagogiky, ale sotva ji lze uznat jako východisko pro empirický 

výzkum. Cenné by naopak bylo, kdyby diplomantka např. podchytila proměny 

jednotlivých funkcí školy v závislosti na historické epoše, jak je velmi povrchně 

pojednáno v kap. 2.3 (s. 33). 

- Rovněž charakteristika jednotlivých vzdělávacích stupňů založená na demografických 

údajích o počtu žáků, učitelů, zastoupení jednotlivých zřizovatelů apod. (s. 20 – 28) 

nepředstavuje údaje, které by vzhledem k cíli práce tvořily dostatečný teoretický 

fundament. 

- Do třetice, ani kapitola 2.7 věnovaná řediteli školy (s. 40 – 50) není v dostatečné vazbě 

na řízení školy v souladu s jejími funkcemi a neposkytuje teoretická východiska pro 

navazující výzkum.  

- Proč se diplomantka oboru školský management odvolává při právním vymezení 

českého školství na Průchu (s. 23), který se touto problematikou zabývá než okrajově? 

Zdá se, že Průcha představuje dominantní zdroj celé práce. Přitom např. přehled 

funkcí školy, které autorka převzala téměř doslova z Pedagogické encyklopedie, 

zpracovala Walterová - tato skutečnost není řádně citována (s. 30 – 32). Druhý použitý 

zdroj (celkem ze dvou) k problematice funkcí školy (PdF UP) je rovněž předkládán ve 

formě výpisků, avšak bez autorské přidané hodnoty. 

- Výzkumné předpoklady na s. 51 se podle mého soudu téměř míjí s podstatou funkce 

školy (srov. „Ředitelé základních škol jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé 

s dlouholetou praxí“ – VŠ vzdělání je kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce 

ředitele; tato skutečnost je irelevantní vzhledem ke zkoumání funkce školy). Chybná 

metodologická východiska se pak promítají do celého výzkumu. 

- Velmi nekvalifikovaně konstruovaný dotazník, který sestává z řady vágních otázek 

(srov. „Naplňuje vaše škola v rámci výuky požadované celospolečenské cíle? 

Seznamuje vaše škola děti s národní kulturou a kulturním dědictvím?) Takto 

koncipovaný „výzkumný“ nástroj není ani validní, ani reliabilní. Upozorňuji 

diplomantku, že dotazník šetří pouze subjektivní názory respondentů, jejich výpovědi 



nelze využít k vyhodnocení reálných charakteristik škol (odpoví-li ředitel „ano“, 

nemusí to korespondovat s objektivní skutečností). Z tohoto důvodu je zavádějící 

formulovat závěry práce, jak je uvedeno na s. 68 a 69. 

 

 

Hodnocení práce:  4 – neprospěl (nedoporučuji) 

- práce obsahuje zásadní nedostatky, nemůže být zařazena mezi obhájené práce, nemůže 

být dálkově přístupná, nemůže sloužit jako následný citovaný pramen. Je nezbytné její 

přepracování. 

 

 

 

 

V Říčanech dne 6. 5. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


