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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: 

 

Autorka zvolila téma, které se dotýká snad každé základní školy s druhým stupněm, proto je 

vysoce aktuální. 

Za mimořádně závažné považuji zjištění, že „motivy žáků pro přechod na víceletá gymnázia 

neleží v oblasti pedagogické a vzdělávací“ (s. 39) V prostředích s vysokou konkurencí by měl 

být tento fakt klíčovou komponentou marketingové strategie školy, jakkoli devalvuje primární 

hodnoty vzdělávání, totiž kvalitu vzdělávacích procesů. 

Jiným hodnotným přínosem práce je poukaz autorky, že minimalizace odchodů na víceletá 

gymnázia leží „v systematickém budování zdravého třídního klimatu již od počátku 

vzdělávání na prvním stupni základní školy“ (s. 61). 

Do třetice, autorka identifikovala sociální vztahovou síť ve třídě za jeden z určujících faktorů: 

doporučuje „do výuky začlenit co nejvíce aktivit podporujících vazby mezi žáky, neboť 

jedním z nejčastěji uváděných faktorů, proč se žáci nechtějí hlásit na víceleté gymnázium, je 

právě vazba na kamarády resp. spolužáky“ (s. 62). 

 

 

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

 

Přechod žáků na víceletá gymnázia, spojený s poklesem žáků na 2. stupni, deformací 

přirozené sociální skladby ve třídách apod. představuje pro český vzdělávací systém rizika, 

která jsou vcelku zřejmá. Z tohoto pohledu považuji cíl práce „zjistit, zda je odchod žáků na 

víceletá gymnázia STEJNĚ závažným problémem“ i na jiných základních školách (s. 9) za 

málo ambiciózní – odpověď „ano“ je v tomto problému implicitně obsažena, Jestliže 

autorčiny závěry vyznívají nejednoznačně (s. 61), lze to přičíst spíše vágnímu vymezení 

závažnosti problému kvantifikátorem „stejně“. Za mnohem hodnotnější považuji „vedlejší 

cíl“ odhalení motivů odchodu žáků.     

Vágních, resp. diskutabilních výroků se autorka dopouští na různých místech práce. Např. 

tvrzení „značná část veřejnosti zastává názor, že vzdělávání na 2. stupni základních škol není 

na patřičné úrovni“ (s. 9) je založen pouze na subjektivní zkušenosti autorky, bez opory o 

reprezentativní šetření obecného mínění. Přitom kvantifikátory „značná část“ a „patřičná 

úroveň“ jsou z hlediska vědeckého poznání irelevantní.  

Z metodologického hlediska bych doporučil ověřovat méně hypotéz, ale jít do větší hloubky 

analýzy a interpretací výzkumných dat. Z formálního hlediska bych navrhoval zestručnit 

nadpisy kapitol 4.3.1 – 4.6.5 a názvy tabulek a tím čtenáři zpřehlednit orientaci v obsahu i 

samotném textu. 

 

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Ve své práci jste se zřekla aspirací posoudit, jaká je míra skutečného vlivu rodičů na 

rozhodnutí žáka přejít na víceleté gymnázium (s. 61). Zamyslete se prosím, jakým 

způsobem mohou být žákovské důvody limitovány/vetovány/modifikovány a nakolik 

mohou být žákovské důvody pro vedení škol směrodatné bez opory o znalost či odhad 

parametru rodičovského vlivu.  

2. Prezentujte přehledně, které z ověřovaných tvrzení uvedených v kap. 4.1.3 se 

výzkumem podařilo doložit a které vyvrátit. 

 

 

V Říčanech dne 10. srpna 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


