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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).   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 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    

 
 
 



V rámci závěrečné kontroly vedoucím práce odevzdala autorka pouze její část, nebylo tedy 
možné se k ní před definitivním odevzdáním vyjádřit a sdělit připomínky. 
 
Cílem práce je zmapovat řízení rozvoje pedagogických pracovníků na středních odborných 
školách (s.9 ). 
 
Klady práce: 
Teoretická část: 

� vymezení rozdílu mezi termíny vzdělávání a rozvoj (s. 26) 
Výzkumná část: 

� komparace názorů učitelů a ředitelů středních odborných škol 
� poměrně velký počet respondentů 

 
Nedostatky práce: 
Teoretická část: 

� chybí vzájemná provázanost a postupná gradace textu, obsah některých kapitol se 
vzájemně překrývá 

� málo souvislého textu, často celé strany jsou tvořené odrážkami 
� není zřejmé, co je citace a co vlastní text autorky, chybí zřetelné oddělení citací 
� některé citace jsou špatně odkazované, autoři jedné publikace jsou oddělováni (Šikýř, 

Lhotková) 
� nejsou jasné zdroje (např. s. 55 – 56 rizika vzdělávání pracovníků) 

Výzkumná část: 
� není zachována anonymita respondentů (pilotáž na vlastní škole) 
� zařazení otázek neuskutečněného rozhovoru 
� více grafů pod jedním číslem, některé grafy barevné a jiné černobílé 
� otázka č. 1 v dotazníku neodpovídá relevantně na 1. výzkumnou otázku 
� statistické výpočty (s. 84) nejsou využity v komentářích, v komentářích se vyskytují 

většinou pouze číselné údaje 
� chybí přehledné vyhodnocení výzkumných otázek 

Závěr: 
� chybí výstup pro školský management 

Ostatní: 
� nevhodné výrazy (s. 63 - „personalistikou nepolíbení“) 
� nevhodná stylistická úprava (např. s. 63) 
� osobní pohled (s. 64 – „zřejmě jsem nebyla úspěšná“) 
� nepřehlednost – tabulka rozdělená na dvě strany 

 
Hodnocení práce:   
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům práci hodnotím 4 . 
 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. Na s. 39-40 uvádíte: „mentoring – obdoba koučingu“. Vymezte přesně tyto dvě 
metody vzdělávání. 

2. Poměrně velký počet ředitelů škol (21) odpověděl v rámci vašeho dotazníkového 
šetření, že jako jednu z metod rozvoje využívá assessment centrum. Popište tuto 
metodu konkrétně. 

 
V Praze 30.5.2013                                                                          Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.                    


