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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 „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
 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 (SMART) 
 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 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 výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

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 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení) 
  X  

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
  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 školy 

či školství. 
 

 
X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
 X   

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Klady práce: 

Lze ocenit průkopnický počin autora, neboť otázkám implementace ISO 9001 ve školství se 

věnuje pedagogický výzkum minimálně.  

Cenné je zjištění, že postoje vůči ISO 9001 korelují s typem školy. Školy s technickým 

zaměřením vykazují vyšší přesvědčení, že norma ISO 9001 by jim mohla pomoci, zejména pokud 

jde o získaní finanční prostředky ze spolupráce se sociálními partnery, kteří certifikaci po škole 

vyžadují. „Školy s převahou humanitních oborů zatím takové problémy neřeší, protože se jim daří 

školu žáky naplňovat (za každou cenu na úkor kvality žáků), a proto v normě ISO 9001 přínos 

příliš nevidí.“ (s. 54)   

 

Nedostatky práce: 

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

1. Nedostatečné teoretické zázemí práce. Teoretická kapitola začíná na s. 12 a končí na s. 

16! Z oblasti implementace normy do výrobní sféry by autor zcela jistě dokázal 

sestavit širší poznatkovou základnu, kterou by ve svojí práci reflektoval a usadil do 

kontextu školství. Dále by bylo bývalo cenné, kdyby autor např. uvedl svůj text studií, 

jak lze vůbec kvalitu a normu kvality ve vzdělávání podle současného diskurzu chápat. 

Bylo by rovněž vhodné, kdyby byl autor shromáždil argumenty, jimiž by podpořil svůj 

osobní postoj, že „zavedení systému managementu kvality je pro školu přínosem. I když 

zavádění je časově náročnější, zjednoduší se práce vedoucích zaměstnanců ve škole, je 

vnesen jasný řád a pravidla do činnosti školy, a tím stanovena určitá kultura školy.“ (s. 

55) 

2. Nedostatečnost použité literatury! 

3. Text místy připomíná spíše poznámky (např. kap. 1.1.2 má 6 řádků, 1.1.3 sestává 

pouze z odrážek, 1.1.4 využívá schematických znamének + a –), nikoli souvislý 

výkladový styl odborného sdělení. Na jiných místech lze kriticky poukázat na 

„vyprávěcí“ styl, srov. Úvod, dále kap. 2.1 apod. 

4. Seznam středních škol zahrnutých do výzkumu (s. 18, 19 a 23, 24) bych doporučil 

umístit do přílohy.  

5. Kvalitativní část výzkumu měla být realizována na jiné škole, než kde autor působí. 

Tím by se dosáhlo větší objektivity a naplnění kritéria A2. 

6. Dílčí výhrady lze vznést k jednotlivým položkám dotazníku. Např. v ot. 4 „nějaký 

systém řízení“ (s. 24) je jistě hodně vágní pojem a hodnota odpovědí respondentů bude 

úměrná tomu, jak si tuto otázku vyloží. K ot. 5 „Znáte normu ISO 9001?“ podotýkám, že 

odpověď ano-ne nepodává výpovědi o skutečných znalostech respondentů, ale o jejich 

subjektivním pocitu. Ot. 6, zda může norma ISO 9001 škole pomoci při řízení a vedení (s. 



26), je zbytečně zúžená, lépe by bylo formulovat dotaz pomocí otevřené otázky: Jak může 

norma ISO 9001 pomoci… apod. 

7. Výsledky uváděné v kapitolách 3.1.7 a 3.1.11 v členění na jednotlivé školy by bylo 

vhodné analyzovat v úhrnu (vysledovat, v čem se odpovědi navzájem potvrzují, popř. 

co je příčinou odlišného stanoviska) a celkově zobecnit.  Výsledky kvalitativní sondy 

by bylo žádoucí přemostit k první, kvantitativní části výzkumu, a využít je k podpoře 

či naopak rozporování kvantitativních zjištění.  

 

Hodnocení práce: 3 - dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Pro potřeby obhajoby zpracujte faktografickou rešerši a doplňte seznam odborné 

literatury k problematice ISO 9001, který je dosud nedostatečný. Pokud bakalant tento 

požadavek nesplní a nedoloží tak svůj odborný přehled, doporučuji nepřijmout práci 

k obhajobě. 

2. Na s. 54 uvádíte mezi závěry z výzkumu, že „téměř nikdo /z vedoucích pracovníků – 

respondentů výzkumu/ neřešil, jak tuto změnu /zavedení ISO 9001/ ve škole provést, jak 

na ni zaměstnance připravit.“ Navrhněte a prezentujte vlastní řešení při zavádění této 

změny.  

 

 

V Říčanech dne 21. 5. 2013 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


