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PRÁVNÍ PROCES VZNIKU NOVÉ ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY  
 

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. 

n
eo

b
sa

h
u

je
 

o
b

sa
h

u
je

 

čá
st

eč
n

ě 

o
b

sa
h

u
je

 

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 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 



Pozn.: Práce byla konzultována v časových termínech, které neumožňovaly standardní vedení 

práce. 

 

 

Klady práce: 
 

- Autor zpracovává téma školské právnické osoby, které ve školském managementu 

zatím nebylo nijak sledováno a analyzováno, přestože jde o významný nový jev 

v oblasti právní úpravy ve školství. 

- Zasvěcený a dobře podaný přehled krátké „historie“ vzniku školské právnické osoby 

ve vztahu k problematice právního ukotvení církevních škol. 

- Snaha využít rozmanité výzkumné metody, postupy a nástroje pro získání potřebných 

údajů pro splnění cílů práce – dotazník, analýza rejstříků, polostrukturovaný rozhovor. 

Postup při analýze rejstříků je promyšlený a zajímavý, umožnil získat základní 

kvantifikované údaje bez rozsáhlého výzkumu. Vhodně jsou voleny i otázky 

rozhovoru. 

 

 

Nedostatky práce: 
 

- Název práce nevystihuje plně obsah práce, neobsahuje aspekt církevních škol, který je 

v práci výrazně sledován. 

- Polemické je vymezení cílů práce, neboť jedním z nich je podat přehled právních 

předpisů pro vznik nové školské právnické osoby a vytvoření manuálu. Doslovný 

přepis právních norem a legislativních dokumentů pak tvoří podstatnou část práce, 

vytvořený „manuál“ (kap. 5) je naopak jen stručným výčtem 15 bodů bez potřebného 

rozpracování. 

- Výklad teorie dotazníku jako výzkumného nástroje (v podkapitole 4. 3. 1) je vzhledem 

k tématu a cílům práce nadbytečné. Obdobně i u polostrukturovaného rozhovoru. 

- „Sonda“ zjišťující konkrétní zkušenosti s přechodem na školskou právnickou osobu a 

s jejím fungováním byla bohužel realizována pouze se dvěma respondenty, takže 

výsledky nelze zobecňovat. Přitom právě údaje zjišťované touto metodou by svým 

obsahem byly velmi zajímavé a mohly přinést první zhodnocení právní formy školské 

právnické osoby v praxi (církevních škol). 

- Přílohy práce obsahují řadu osobních údajů, které měly být pro účely zveřejnění 

anonymizovány.  

- Formální nedostatky: 

o chyby interpunkční (str. 8, 9, 34 ad.) 

o vynechávání povinné zkratky „Sb.“ v citování označení právních předpisů 

(průběžně v textu) 

 

 

Práci k obhajobě DOPORUČUJI S VÝRAZNÝMI VÝHRADAMI. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

 

1. Pokuste se upravit název práce tak, aby co nepřesněji odrážel obsah práce.  
 

2. Jak ve světle provedeného výzkumu vidíte další uplatnění školské právnické osob? 

 

 

Ve Velkém Oseku dne 25. 8. 2011               PhDr. Eva Koberová 


