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Indikátory kvality záv ěrečné 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 Klí čové 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). NELZE POUŽÍT     

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 ur čitého 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: 
 

� Zajímavá práce pohybující se v dosud málo probádané oblasti 
� Snaha o nalézání inspirací v minulých etapách vývoje 

 
 
Nedostatky práce: 
 

� Autorka chtěla obsáhnout neúměrně dlouhý úsek vývoje a neubránila se značnému 
zjednodušení a povrchnosti zpracování. V jedné části jsou potom uvádění vládci, 
systém škol, církev apod., podkapitoly jsou několikařádkové. Zjednodušení je často za 
hranou srozumitelnosti 

� Uvádět pojem ředitel školy je např. pro XIV. století zavádějící, chybí kapitola o vývoji 
označení 

� Nesourodé označování podkapitol v kapitole 2., navíc o ředitelích škol je toho 
uvedeno minimálně 

� Historické nepřesnosti dané zjednodušujícím pohledem (např. pohled na období druhé 
světové války, Rusko x Sovětský svaz, správné označení naší republiky apod.) 

� Zavádění čtenáře mimo zkoumanou oblast (kupónová privatizace) 
� Celkově se práce věnuje ředitelům škol poměrně málo 
� Závěr obsahuje tvrzení, která nevyplývají z analýzy uvedených dokumentů, jde o 

subjektivní názory autorky práce 
 
 
   Autorka se odvážně vydala do málo prozkoumané oblasti analýzy historických dokumentů, 
tato snaha se pro ni stala jakousi pastí. Nevybavena historickými znalostmi pokusila se 
zestručnit historický vývoj několika století na plochu několika stran textu a navíc najít kontext 
ovlivňující osobu stojící v čele školy. 
   Práce je ovšem obhajována v oboru Management vzdělávání, navíc zohledňuji skutečnost 
nečekané změny v pozici vedoucího diplomové práce. S přihlédnutím k těmto skutečnostem 
práci i přes její nedostatky doporučuji k obhajobě, ačkoli jde o hraniční hodnocení. 
 
 
 

Hodnocení práce:  dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Které historické inspirace v pojetí ředitele školy lze na základě Vašich analýz skutečně 

využít? 

2. Jak byli nazýváni ředitelé škol ve zkoumaných obdobích? 

 

V Praze 7. června 2013   

 

 

Václav Trojan 


