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Indikátory kvality závěrečné 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 Klíčové 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  

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 

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah).  X  

F3 Bibliografie dle platné normy.   X 



 

Klady práce: 

- Bakalantka ve své práci otevřela téma, které je pro kvalitu vzdělávání zásadní, a to 

otázky autoevaluace školy a řízení kurikula. I když tato problematika nakonec v práci 

není dostatečně transformována do oblasti řízení, je text příspěvkem ke zmapování 

současného stavu evaluace školních vzdělávacích programů na jednotlivých typech 

základních škol.  

- Úvodní část je dokladem, že autorka promýšlela svoji práci s oporou o užitečnou 

pomůcku SMART. 

 

 

Nedostatky práce: 

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

- Celá kap. 1 (s. 13 – 32) se odvolává na jediné dva zdroje – školský zákon a RVP. 

Představuje tedy především výpisky z kurikulárních dokumentů, do oblasti školského 

managementu není nijak rozpracována. Jako součást teoretické stati práce tedy svoji 

funkci neplní, pouze navyšuje rozsah textu, který je vzhledem k požadavkům na BP 

neúměrný. 

- S výrokem na s. 33 „Nevýhodou tohoto způsobu /interní/ evaluace je neschopnost 

nadhledu hodnotitelů…“ lze polemizovat, pro autoevaluaci školy již existují solidní 

standardizované nástroje, které zajišťují objektivitu. 

- Pro stanovené hypotézy není v teoretické části žádné zdůvodnění, jedná se 

pravděpodobně o osobní empirii autorky. Tato skutečnost vážně ohrožuje kvalitu 

výzkumu, pokud není ukotven v dostatečně robustní teorii. 

- Lze ocenit provedení pilotního výzkumu, v práci však není uvedeno, s jakými 

výsledky byl realizován a zda nějak ovlivnil metodologii hlavního šetření. 

- Na s. 78 autorka bilancuje: „Přínosem práce je vytvořený přehled doporučovaného 

obsahu evaluace ŠVP. Využití této práce přispívá ke zkvalitnění a zjednodušení 

evaluačního procesu managementu školy.“ Zejména druhá věta je odvážným tvrzením, 

když „využití práce“ neprošlo žádným evaluačním ověřováním autorky a nelze tedy nijak 

prokázat, že „doporučovaný obsah evaluace ŠVP“ skutečně přispívá ke zkvalitnění a 

zjednodušení autoevaluace škol.  

- Na s. 78 se dále uvádí: „Při zpracování daného tématu bylo zjištěno, že problematika 

evaluace školního vzdělávacího programu je pro školy velmi náročná.“ Jako výstup 

výzkumného šetření je toto konstatování triviální. 



- Na s. 82 až 88 autorka předkládá „Praktický průvodce evaluací ŠVP pro školy“, o němž 

prohlašuje, že je sestaven na základě zjištění vyplývajících z výzkumu. Dovoluji si toto 

prohlášení zpochybnit – oblasti dotazníkového šetření nekorespondují dostatečně se 

závěry v průvodci a analýza výsledků výzkumu je příliš povrchní, než aby bylo možné 

zobecňovat postupy uváděné v „průvodci“. 

 

Práci k obhajobě  doporučuji s výhradami – navrhuji hodnocení známkou 3 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete na konkrétních případech, jak jste konstruovala svůj průvodce evaluací. 

Zaměřte se např. hned na první cíl – „zlepšování struktury ŠVP tak, aby vyhovoval 

pedagogickým pracovníkům…“ Ozřejměte, jak lze pro dosažení tohoto cíle využít 

Vámi navržené nástroje a kritéria. Pokud pro podporu tohoto cíle a zvolených forem 

existují nějaké výzkumné nálezy ve Vaší práci, doložte je.  

2. Interpretujte výsledky dotazníkového šetření ve vztahu k hypotéze 1 a uveďte, z čeho 

vyplývá odlišný důraz na různé hodnotící oblasti v závislosti na použitém RVP (viz s. 

71 a násl.) 

3. Jakých řídících oblastí se dotýká kurikulum školy? 

 

 

V Říčanech dne 30. 4. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


