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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.   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 Formulace 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 školství či rozvoj studovaného oboru  X   

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

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    

 

 

 



Klady práce: 

 

 Poněkud netradiční, leč zajímavá práce, která je vlastně kazuistikou jednoho 

optimalizačního projektu ve středním školství, kdy autor shromáždil množství 

cenného materiálu, podrobil jej kritické analýze a dospěl k řadě zajímavých závěrů 

 Správné stanovení hypotéz, jejich postupné dokazování i ověření 

 Doporučení pro školský management v oblasti optimalizace škol (na celostátní, 

krajské i školní úrovni) 

 

 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

 

 Výzkumný problém by měl být stanoven poněkud konzistentněji a jednou myšlenkou - 

–  v tomto případě jde o sadu 5 otázek, které základní problém rozmělňují 

 Závěrečná doporučení pro MŠMT nejsou příliš reálně pojata: 

o Bod 1 – zlepšit dovednosti ředitelů škol – není jasné, jak tento bod vyplývá ze 

zkoumané problematiky 

o Nevíme, zda se ministr se stanovisky seznámil, je pravděpodobné, že ano, 

ovšem kompetence rozhodnout jinak (možná i na základě stanoviska jiných 

odborů), samozřejmě má a nemusí to nutně znamenat, že rozhodl méně 

kvalitně 

o Vydat vyhlášku nebo metodický pokyn – tím by byla popřena zákonná 

odpovědnost zřizovatelů a krajů, metodický pokyn navíc nemůže být 

závazným dokumentem 

o Rozšířit pravomoci ČŠI ohledně posouzení kvality a doporučení nástupnické 

organizace – kvalita školy je i v současném stavu popisována v inspekční 

zprávě, obecně ale nelze říci, že škola s vyšší kvalitou vzdělávání má být 

nástupnickou organizací 

o Změnit vyhlášku o konkurzech – v tomto směru žádná změna vyhlášky nemůže 

nic řešit, protože podstatné je znění zákona 

 I když autor zaznamenal stanoviska a názory řady subjektů a osob a podrobil kritické 

analýze dostupné dokumenty, chybí větší pozornost argumentům autorů a zastánců 

realizovaného optimalizačního projektu 

 Závěr obsahuje řadu formulací neodpovídajících odbornému textu a zachycujících 

pouze domněnky (naštěstí s výrazy „asi“, „možná“, „zřejmě“, „pravděpodobně“, ale 

přesto by se s nimi mělo šetřit, zvláště v závěrech práce). Další formulace jsou 

nepřípustným zobecněním, které z předcházejícího textu nevyplývají („V ČR existuje 

14 různých vzdělávacích systémů.“)  

 Osobně považuji za poněkud problematické, že výzkumník je (nebo byl) osobně silně 

zainteresován ve zkoumaném problému, což výrazně ztěžuje potřebný nadhled a 

popírá zásadu nezúčastněnosti 

 

 

 

Hodnocení práce:      dobře (doporučuji s výhradami) 

 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Je třeba především obhájit, zda pohled výzkumníka (autora práce) byl dostatečně 

objektivní a zda bylo možné se vyhnout jednostrannosti pohledu 

2. Pokuste se lépe formulovat výzkumný problém 
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