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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: 

 

 Uvedení právních předpisů souvisejících se zájmovým vzděláváním v historickém 

kontextu. 

 Výběr výzkumných metod vztahujících se k cílům diplomové práce. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

 Diplomová práce by se měla ve své teoretické části zabývat historickým kontextem 

zájmového vzdělávání v souvislosti s vývojem celoživotního učení. Téma práce je 

zaměřeno na inovace v řízení neformálního vzdělávání – není jasné, jaký vztah je 

spatřován mezi zájmovým a neformálním vzděláváním. Navíc teoretická část 

neobsahuje pohled na inovace v historickém kontextu, jak by se mohlo předpokládat 

z uvedení na s. 1. Je zde možné spatřovat jistý nesoulad mezi tématem práce, jejími 

cíli a skutečným zaměřením. 

 Diplomová práce obsahuje nepodložené výroky typu: „účastníci zájmového 

vzdělávání požadují kvalitní činnosti za co nejnižší ceny. (s. 30): Není jasné, z jakých 

zdrojů autorka čerpala informace. 

 Výzkumný problém je postaven na dvou otázkách, přičemž jejich tematika je širší než 

cíl práce. První otázka je soustředěna na školy a školská zařízení, téma práce je však 

zúženo na neformální vzdělávání – nejsou zcela jasné souvislosti; jednotlivé pojmy, 

s nimiž autorka pracuje, postrádají jednoznačné vymezení.  

 V rámci získávání informací od respondentů formou rozhovorů byly zjišťovány 

efektivní dopady na zlepšování kvality zájmového vzdělávání. Pokud byly tyto popisy 

uváděny jako příklady dobré praxe bez jejich podrobné analýzy a monitoringu za 

účelem zjištění objektivního dopadu na zlepšení kvality zájmového vzdělávání, je 

možné usuzovat, že jde o velmi subjektivní pohled. Jako příklady dobré praxe lze tyto 

postupy pokládat jen stěží – pro tuto potřebu by bylo vhodné popsat i podmínky a 

další okolnosti ovlivňující jejich implementaci a především dopad na praxi, případně 

realitu před aplikací „příkladu dobré praxe“ a po jeho uplatňování. 

 Závěr diplomové práce přesně nevymezuje využití pro školský management. Výstupy 

práce jsou pouhým shrnutím výzkumu, nikoli popisem možného využití. Navíc není 

doloženo naplnění dalších tzv. praktických cílů výzkumu.  



 

Hodnocení práce:       dobře      

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Odůvodněte své tvrzení, že v rámci zájmového vzdělávání dochází k provázanosti 

formálního a neformálního vzdělávání. 

2. Vysvětlete vztah tématu a cíle diplomové práce k jejímu obsahu – především k obsahu 

úvodních kapitol zaměřených na problematiku zájmového vzdělávání, které je 

zařazeno mezi formální vzdělávání (s. 28). 

3. Vymezte konkrétní přínos diplomové práce pro obor školský management. 

 

V Praze dne 29. 12. 2013 

Jméno a příjmení: Romana Lisnerová 

podpis 

 


