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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: 

 

Velké množství prací věnujících se (auto)evaluaci dokládá, že se jedná o téma aktuální a živé. 

S tím, jak poznatků o této problematice přibývá, vzniká nutnost informace syntetizovat, 

utřídit, kriticky vyhodnotit ve vztahu k novým potřebám a kontextům. Je tedy velmi cenné, že 

se autorka namísto další izolované práce ujala úkolu provést metaanalýzu 14 závěrečných 

prací s cílem „vytvořit obecný postup při hodnocení ředitelů škol zřizovateli.“ (s. 10)     

 

Současně je vhodné ocenit, že se diplomantka rozhodla pro výzkumný přístup, který zdaleka 

není běžný, a sama si „prošlapávala cestu“ (viz kap. 4.2). Odborná literatura pojednává tuto 

metodologii jen okrajově a není mnoho metaanalytických studií v českém jazyce, z nichž by 

mohla načerpat inspiraci, zejména s ohledem na skutečnost, že data bylo třeba vyhodnocovat 

kvalitativně, nikoli kvantitativně. Výzkumná část tedy představuje poctivé autorské řešení 

úkolu, které je sice možné zpochybňovat z různých stran, přesto je průlomovým počinem 

otevírajícím cestu dalším badatelům, kteří by měli odvahu vstoupit na „tenký led“ 

metaanalytických výzkumů.    

 

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

 

Při konstrukci metodologického designu práce se autorka odkazuje na Hendlovu definici 

(2011) „Metaanalýza je statistická analýza většího počtu srovnatelných studií, odborných sdělení 

a dat za účelem jejich integrace a posouzení efektivity.“ (v textu práce na s. 40) Autorka správě 

vytvořila bibliografický přehled prací, se získanými daty však nadále nezachází kvantitativně, čili 

statisticky, jak uvádí výše. Např. kritérium „výběrový soubor – respondenti“ není nijak 

kvantifikováno, není tedy zřejmé, k jak početnému a k nakolik reprezentativnímu vzorku se 

závěry jednotlivých prací vztahují. To fakticky znemožňuje data solidně vyhodnotit. Autorka 

měla přinejmenším jednotlivým poznatkům přidělit jejich váhu na základě stupně možné 

generalizace. Tím by se vyhnula riziku, že se postaví naroveň závěry platné ve zcela odlišných 

kontextech. S tím souvisí dílčí nepřesnosti či vágní vyjádření v textu typu „Otázka spokojenosti se 

systémem hodnocení ze strany zřizovatele se objevuje ve většině uvedených prací.“ (s. 55) tam, 

kde by bylo namístě exaktní vyčíslení. 

 

S respektem k pozitivům práce musím zpochybnit závěry, ke kterým autorka dochází na s. 58 

(Návrh tvorby obecného návodu pro hodnocení ředitelů škol zřizovatelem) a 64 (Hlavní 

zásady postupu managementu škol – ředitelů ke zkvalitnění jejich řídící činnosti v procesu 

autoevaluace). Při veškerém úsilí se, myslím, autorce nepodařilo zobecnit nálezy z 

analyzovaných prací do hodnověrných, dobře argumentovaných a daty podepřených závěrů. 

Jednotlivé body dávají tušit, že autorka na samém konci vložila do textu vlastní subjektivitu a 

osobní zkušenost, která možná s výsledky metaanalýzy koresponduje, avšak do výzkumných 

závěrů má vstupovat minimálně.     

 

 

 

Hodnocení práce:  2 – velmi dobře 

 



 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. S výrazem „evaluace ředitele“ (s. 26) se na rozdíl od již ustáleného spojení „evaluace 

školy“ příliš nesetkáváme. Vysvětlete prosím, jaké terminologické zpřesnění za tímto 

výrazem vidíte. 

2. Na s. 41 uvádíte: „Výzkumná část práce zahrnuje reliabilní výběrový soubor 

respondentů.“ Vysvětlete, jak jste kritérium reliability ve Vašem výběru uplatnila. 

 

 

V Říčanech dne 27. 5. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


