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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: 

Téma práce je velmi aktuální a obtížné. Bylo by správné, kdyby právě takovým tématům se 

věnovali studenti magisterského oboru Management vzdělávání a svou prací tak přispívali 

k reflexi a dalšímu rozvoji české vzdělávací soustavy.  

 

Práce má rozsah 104 stran, text je srozumitelný, čtivý (někdy ale až na hraně akademického 

stylu - „Slangem fotbalových příznivců – Habásků a Načeradců – Dobeš versus Chládek.“) 

 

Lze ocenit, že práce používá testování statistických hypotéz, což je u prací odevzdávaných na 

CŠM málo obvyklé. 

 

Nedostatky práce: 

Práce pojednává o státních maturitách v jejich úplné šíři; cíl práce je formulován mnohem 

užší: „hledat kritická místa v řídících činnostech“. Shromažďuje různé informace kolem 

státních maturit, ale bez jasného zaměření na naplnění cíle práce. Rozsáhlá část (22 stránek) 

uvádí přehled ukončování středního vzdělávání v Evropě na základě jednoho zdroje 

(Zpravodaj NÚOV). Tyto informace už ale nejsou dále využity. Přehled literatury je jinak 

poměrně chudý. 

 

Návratnost dotazníků pro komisaře byla nižší než 5 %, což zpochybňuje celý koncept 

výzkumného šetření. Tuto hrozbu bylo možné zjistit v předvýzkumu. 

 

Hodnocení práce: 

Od odevzdání diplomové práce před čtvrt rokem došlo k výrazným společenským změnám: 

bylo realizováno nové kolo státních maturit s bouřlivou následnou kritikou. Byl vyměněn 

ministr školství i ředitel CERMATu. Byla jmenována komise, která připravila návrh nové 

maturity. Práce ing. Očenáška na tak aktuální a ožehavé téma mohla být příspěvkem 

k pozitivním změnám. Bohužel nenaplnila své možnosti. 

 

Diplomová práce má mnoho nedostatků – nevyváženost rozsahu jednotlivých částí a jejich 

vzájemná nepropojenost, nevhodný výzkumný vzorek, problematické zpracování, ne jasné 

závěry a doporučení. V případě úspěšného vystoupení při obhajobě doporučuji uzavřít 

hodnocení známkou dobře.  

 



Otázky pro obhajobu: 

1. Jaké jsou hlavní závěry Vaší práce? 

2. Za čtvrt roku od odevzdání Vaší diplomové práce došlo ve Vámi zkoumané oblasti 

k výrazným změnám. Můžete je stručně vyhodnotit? 

3. Jaký je přínos Vaší práce pro rozvoj oboru management vzdělávání? 

 

V Praze, dne 5.9.2012 

Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. 

 


