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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 
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Klady práce: 

 

V teoretické části autorka velmi strukturovaně, a proto přehledně analyzuje koncepční 

dokumenty školské politiky a vybrané právní normy VE VZTAHU k řešené problematice. To 

ilustruje její ucelený přehled a obeznámenost s tématem.  

Jasně formulovaný a mimořádně užitečný cíl výzkumu a dobře zvolené dílčí cíle.  

Úplné pokrytí výzkumného pole – autorka oslovila všech 152 ředitelů běžných mateřských 

škol, pročež lze získaná data považovat za hodnověrná, s vysokou vypovídací hodnotou. 

Vytýčený účel práce „přesáhnout teoretickou rovinu a stát se praktickým „průvodcem“, 

kterého budou moci při uplatňování individuální integrace využívat ředitelé MŠ“ (s. 68) byl 

podle mého soudu naplněn. Proto by bylo vhodné uvažovat o možnosti publikace zjištěných 

závěrů a formulovaných Zásad (s. 65) v nějakém profesním periodiku (Řízení školy apod.).  

  

 

 

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

 

V teoretické části bych ocenil, kdyby autorka více rozpracovala kapitoly Učitel/Ředitel a jeho 

role ve školské integraci (s. 30-31, 32), které považuji za klíčové vzhledem k praktickému 

zavádění individualizovaného přístupu k žákům do praxe. 

Domnívám se, že autorka by - vzhledem ke své erudici v problematice - mohla vedle výčtu 

dokumentů a předpisů poskytnout i kritický pohled na aktuálnost a efektivnost těchto norem. 

Kapitola 9 Často kladené dotazy by byla vhodnější spíše do nějakého diskusního 

internetového fóra apod. než do teoretické části bakalářské práce. 

Není zcela zřejmé, zda Zásady uvedené v kapitole 10.6 vyplývají ze zjištění v realizovaném 

výzkumu, či představují autorčinu osobní zkušenost nebo oficiální metodiku Kraje. Dávám ke 

zvážení, zda by tato část textu neměla být umístěna do závěru práce, popř. jako příloha. 

 

 

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Ve svém textu věnujete zvýšenou pozornost koncepčním dokumentům na různých 

politických úrovních (EU, ČR, KHK). Několikrát zmiňujete rovný přístup ke vzdělání 

jako jednu z priorit Evropské unie (s. 8, 18). Ve kterém dokumentu EU je tento 

strategický cíl zakotven? 

2. Domníváte se, že zjištění platná ve Vašem výzkumu pro Královéhradecký kraj by bylo 

možno zobecnit na celou Českou republiku? 
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V Říčanech dne 10. srpna 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


