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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 cast 

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: 

 Zvolené téma považuji za potřebné, autorka se zabývá oblastí, která má velký vliv na 

úroveň managementu školy 

 Volba odpovídající metodiky 

 Formální úroveň práce 

 

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

 Cíl celé práce není vhodně formulovaný (cílem nemůže být samotné zpracování 

teoretické a praktické části), akceptovatelné je vyjádření cíle pro výzkumnou část a 

vztáhnout jej na celou práci 

 Teoretická část je tematicky hodně široce rozkročena a její obsah má jen velmi slabou 

přímou vazbu na téma práce – autorka se zčásti věnuje teorii práva, pak charakterizuje 

zaměstnance ve školství, zabývá se ředitelem školy, ale to vše  

 Některé otázky dotazníku jsou formulovány velmi problematicky. Např.: „jste 

seznamováni s právními předpisy?“ v podstatě ignoruje současný stav autonomie škol 

a právní subjektivity (není, kdo by ředitele škol seznamoval).  Stejně tak nemůže 

systematicky docházet k informování ředitelů ze strany MŠMT. 

 Některé předpoklady výzkumu jsou trochu matoucí: předpoklad „ředitelé považují 

oblast práva za nejdůležitější“ byl sice potvrzen, ale jen v rámci otázky, která dávala 3 

možnosti a porovnávala tak oblast práva pouze s oblastí ekonomickou a s oblastí 

mezilidských vztahů. 

 Výzkumný předpoklad č.3 nepovažuji za prokázaný a text na str. 50-51 ukazuje, že 

analýza a interpretace získaných dat nejsou provedeny dostatečně kvalitně (tvrzení 

autorky nevyplývají z dat). 

 Závěr v podstatě neobsahuje vyhodnocení, jak se podařilo splnit cíl práce, stejně tak 

zde nejsou zhodnoceny výsledky práce. Osobně považuji cíl za nesplněný, protože 

dotazníkové šetření se dostatečně nezaměřilo na otázku, jaké je právní vědomí ředitelů 

a ze získaných dat toto nelze vyvodit 

 

Hodnocení práce:   

dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zformulujte cíl celé práce a proveďte jeho vyhodnocení. Zaměřte se také na otázku, 

proč daný dotazník nemohl ověřit právní vědomí respondentů (resp. jaké jsou limity)   

2. Bez ohledu na úroveň teoretické části – co z teorie školského managementu byste 

považovala za relevantní pro dané téma, tedy právní vědomí ředitele školy? 

 

V  Praze   dne 31.8.2013 

 

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

                                    Podpis: 


