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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: 

 

 Dobře formulované cíle, jak celé práce, tak výzkumné části 

 Komplexní přístup k problematice celoživotního učení, kvalitní teoretický vhled do 

problematiky, snaha o systematické objasnění celé oblasti neformálního vzdělávání 

 Rozsáhlý historický exkurz do oblasti zájmového vzdělávání, včetně komplexního 

zpracování právních úprav 

 Teoretická část zahrnuje i analýzu tématu v dosud zpracovaných závěrečných a 

diplomových pracích 

 Téma inovací je velmi hezky zpracováno s využitím pohledů, zkušeností a inspirací ze 

ziskové, podnikové sféry, v některých případech autorka i tvůrčím způsobem aplikuje 

na oblast zájmového vzdělávání 

 Dobře stanovený výzkumný problém 

 Volba náročné metody strukturovaného rozhovoru, kvalitativní výzkum (i když na 

pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumu) 

 

 

 

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

 

 

 Různé formy citací (někdy text označen kurzivou, někdy ne), v některých případech 

pak není jasné ohraničení citovaného textu 

 

Předesílám, že následující nedostatky již považuji za méně významné a jejich uvedením se 

již přizpůsobuji výborné úrovni práce, tj. jdu do dosti velkých podrobností: 

 

 I když je na jednu stranu třeba ocenit komplexní pohled práce na oblast neformálního 

vzdělávání, mnohdy mohla a měla jít autorka v teoretické části do větší hloubky a 

pokusit se objasnit souvislosti terminologické i věcné. Místy je totiž v textu možné 

zaznamenat problémy definiční, pojmové i obsahové, což je dáno dosavadní absencí 

odborných prací, které by tuto oblast systematičtěji podchycovaly. Práce mohla 

v tomto směru více využít příležitosti a pokusit se o systematičtější přístup. Text 

obsahuje poměrně velký objem citací, méně vlastního textu autorky. Jako příklad 

mohu uvést nevymezení postavení některých institucí typu ZUŠ nebo neujasnění role 

občanských sdružení a spolků (na str. 8-10 je uveden historický přehled, ale není zde 

prakticky vůbec objasněno, jak existence a činnost těchto organizací souvisí 

s neformálním vzděláváním). 

 Téma inovací by bylo vhodné pojmout také z pohledu inovací ve sféře vzdělávání a 

školství (v této oblasti autorka využívá spíše populárně naučnou literaturu zaměřenou 

do sféry byznysu, což je na jednu stranu pozitivním prvkem, ale také jde o omezení, 

které nereflektuje téma inovačních strategií a teorií v oblasti vzdělávání a školství, kde 

na toto téma existuje bohatá odborná literatura) 

 Drobné věcné nepřesnosti či nedostatky teoretické části, např. na str. 28 autorka uvádí, 

že: „Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou zařazena mezi školské právnické 

osoby. Tímto krokem se na organizace zájmového vzdělávání vztahují nové 

povinnosti, které dříve náležely pouze školám…“, ale školská právnická osoba je 

pouze jednou z možných právních forem, přičemž efekt, o které je zde zmínka, se 

dostavuje díky celkovému zařazení školských zařízení do rámce školského zákona a 



zákona o pedagogických pracovnících (ostatně sama autorka na str. 33 dále uvádí: 

„Zájmové vzdělávání je ve střediscích volného času, školních družinách a školních 

klubech zajišťováno převážně příspěvkovými organizacemi“) 

 Nejasné vymezení metodiky, která je na pomezí kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu (rozhovory s několika desítkami respondentů, kódování textů v odpovědích, 

nereprezentativní výběr respondentů).Autorka sama uvádí, že šlo o kvalitativní 

výzkum, pak ale je třeba značné opatrnosti při zobecňování závěrů a také se ukazuje 

problematičnost formulace výzkumného problému: „do jaké míry si vedoucí 

zaměstnanci organizací zájmového vzdělávání uvědomují potřebu inovací v 

jednotlivých oblastech řízení organizace?“ (ale autorka v závěru správně uvádí, že 

nelze zobecňovat na všechna zařízení). 
 

 

 

 

 

Hodnocení práce:   

Výborně 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak podle vašeho názoru výsledky a závěry výzkumu ovlivnil výběr respondentů 

(který nebyl náhodný, ale odehrál se na setkáních ředitelů, kde lze předpokládat určitý 

posun ve struktuře základního vzorku všech ředitelů, tedy výběr nebyl náhodný a – jak 

uvádíte – provedení bylo vedeno spíše snahou o zjednodušení, snížením časové 

náročnosti apod.) 

2. Zařazení a zkoumání „případů nedobré praxe“ je dosti atypické, proč jste přistoupila i 

k tomuto pohledu? 

 

 

V  Praze  dne  5.1.2014 

 

 

Jméno a příjmení:   Jindřich Kitzberger 
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