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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    

 

 

 



Slovní hodnocení práce: 

 

Nejdříve se vyjádřím k tématu práce: Problematika projektů financovaných z fondů EU je pro 

vzdělávací sektor velmi aktuální výzvou. Školy mají velkou příležitost čerpat celou řadu 

finančních podpor. Z druhé strany je zřejmé, že zpracování projektu, aby měl vůbec šanci na 

přijetí a získání dotace, stojí mnoho času a námahy a klade specifické nároky na odbornost 

předkladatelů (často ředitelé škol jako statutární zástupci organizací). Z tohoto pohledu 

přináší práce zajímavé a důležité téma. Navíc rozsah i hloubka, do kterých jsou jednotlivé 

projektové oblasti v textu rozvedeny, svědčí o velké pracnosti diplomové práce.  

Stejně tak je nutné ocenit snahu autorky vnést do problematiky mezinárodní rozměr, s tím 

související jazykovou vybavenost a vůbec odvahu a schopnost diplomantky realizovat 

výzkum v zahraničí. Návratnost jejích dotazníků byla neočekávaně vysoká, z Francie 65%.   

Navzdory tomu mám k textu několik vážných výhrad. Celá první polovina práce budí 

rozpaky. Mám pochyby, zda informace uvedené v kapitole II. lze ve skutečnosti považovat za 

teoretickou část práce. Úkolem teoretického oddílu je nasytit teoretický rámec problematiky 

popisem realizovaných empirických výzkumů zkoumaného jevu, přinést poznatky o tom, co 

už bylo na dané téma vyzkoumáno v českém i zahraničním kontextu. Teoretická část má tedy 

být teoretickým vymezením předmětu výzkumu – umožňuje představit teorie, modely, 

schémata a hypotézy řešené v dané oblasti. Namísto toho, zdá se mi, je v daném případě tento 

úsek textu (hodně detailním) výtahem z brožur, projektových příruček, dokumentů a webů, 

což je bezesporu přínosné, ale jako teoretický fundament akademické práce velmi slabé a 

možná i nedostačující. Je třeba si uvědomit, že tato část má primárně sloužit jako východisko 

k (vy)řešení nějakého výzkumného problému. V kapitole II však postrádám vědecký 

rozměr. Analyzoval jsem soupis použité literatury a musím konstatovat, že odborné 

manažerské literatury je přímo v textu použito jen málo (fakticky pouze v kap. II/2); velká 

část zdrojů v soupisu literatury jsou totiž tzv. prameny, čili dokumenty, které byly v práci již 

samy o sobě předmětem obsahové analýzy (zákony, politické dokumenty a projektové 

manuály nelze považovat za odbornou literaturu).  

Ve vztahu k výzkumné části musím poukázat, že výzkumný problém není dobře ukotven a 

definován. Předně není vůbec zřejmé, jaký smysl komparace v daném případě má a 

k dosažení jakých výsledků přispěje srovnávání právě s Francií. V textu je zanedbán 

specifický národní kontext, pro který jsou často zahraniční inspirace nepřenositelné. Je 

možné, že jediným důvodem pro česko-francouzskou studii byla dostupnost, resp. kontakty na 

školy ve Francii; v takovém případě ale realizace výzkumu předešla úvahám o smyslu a 

přínosu práce. Cíl práce „komparovat využívání projektových možností v rámci výzkumného 

vzorku ředitelů středních škol v ČR a ve Francii“ (s. 5) by měl přispět k vyřešení nějakého 

problému, jinak je samoúčelnou (byť pracnou) výzkumnou aktivitou. Totéž lze vztáhnout i k 

určení výzkumného problému: „Byli /…/ aktivnější a úspěšnější ředitelé českých nebo 

francouzských škol?“ (s. 57), resp. „Je podprogram celoživotního učení Comenius vhodnou 

formou mezinárodní spolupráce pro francouzské i české školy?“ (s. 81) – v práci jsou výzkumné 

problémy dva. Obecně totiž nejsou vhodné formulace, na které získáme odpověď ano-ne. Takové 

zjištění je povrchní, výzkum (prohlášený autorkou za deskriptivní – s. 9) musí jít do hloubky a 

klást si otázky typu Jaké rozdíly lze vysledovat…? Jak/čím lze tyto odlišnosti vysvětlit? atd. 

Kritickou výhradu mám i k počtu 9 + 3 výzkumných otázek. To je příliš mnoho, aby nešel 

výzkum pouze po povrchu věcí. I to je důvod, proč na samém konci práce (s. 96) musí 

diplomantka konstatovat: „Zvolená problematika je natolik komplexní, že ji nelze jedním, ač 

kombinovaným výzkumem vyčerpat.“ Skutečným důvodem ale je, že si dostatečně nezúžila 

výzkumné pole. Navíc se zdá se, že diplomantka usouvztažnila výzkumné otázky a položky 



dotazníku. Není metodologicky únosné, aby odpověď na výzkumnou otázku byla sycena jedinou 

položkou dotazování.   

Dále musím poukázat, že výzkumná sonda (kap. III/2, s. 80 a násl.) označená autorkou za 

kvalitativní přináší ve skutečnosti zjištění čistě kvantitativního charakteru – počty, grafy, 

tabulky. Kvalitativní charakter možná mají odpovědi ředitelů uvedené na s. 85 a 86, avšak 

tyto zase nejsou nijak interpretovány.  

Vedle shora uvedeného mám k práci řadu drobných výtek: 

 Obsah práce není číslován. 

 Výrazně překročen doporučený rozsah práce – požadovanou dovedností je vyjádřit se 

stručně a výstižně na omezené ploše. 

 Není vysvětleno, jakým způsobem souvisí výzkum profesní dráhy ředitelů (schéma 1) 

s projektovou činností škol. 

 Gramaticky nekorektní tvar výrazů „jednotématické a vícetématické“ (s. 11). 

 Aj. 

 

Hodnocení práce:  3 - dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete, jaký smysl/přínos má v dané oblasti porovnávat Českou republiku právě 

s Francií.  

2. Vysvětlete, jak lze data zjištěná Vaším výzkumem dále zužitkovat. 

3. Co víte o podmínkách práce francouzských ředitelů škol, abyste v tomto kontextu 

mohla vyhodnocovat Váš výzkum? 

 

 

V Říčanech dne 30. 12. 2013 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


