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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: 

 

 Práce se komplexním způsobem zaměřuje na problematiku školního řádu jako 

vnitřního předpisu, autorka zařadila nejrůznější úhly pohledu – historický, právní 

apod. Současně správně pojala problematiku vnitřního předpisu i z procesního 

hlediska, zamýšlí se nad předpisem jako nástrojem řízení, naopak zkoumá i zásady 

tvorby předpisu apod. 

 Využití rozhovorů jakožto méně frekventované metody, přičemž si autorka poradila 

vcelku úspěšně i se zpracováním a analýzou dat 

 

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

 

 Ne ve všech kapitolách teoretické části se autorce podařilo udržet určitou logiku a 

konzistentnost textu, který někdy působí samoúčelně nebo není jasné, co vlastně bylo 

záměrem sdělení. Příkladem je kapitola 2.3.9 (str. 29 – Školní řád jako pravidlo). 

Podobně kapitola 2.3.10, která má sice název Role zákonných zástupců, ale bez 

jakéhokoli vysvětlení je zde rozebráno několik příkladů problematického chování 

rodičů, resp. porušování pravidel z jejich strany.  

 Některá tvrzení v teoretické části uvádí autorka pravděpodobně ze své vlastní 

zkušenosti v práci v mateřské škole, nemůžeme je ale potvrdit jako platné na úrovni 

teorie, v textu nejsou nijak dokazována. (Např. str. 27: „Další povinností ze strany 

zákonných zástupců je včas uhradit úplatu a stravné za předškolní vzdělávání dětí. 

Tyto povinnosti bývají některými rodiči často porušovány, aniž by došlo k jakémukoli 

„postihu“. Argumentem rodičů ve většině případů bývá jejich vlastní zapomnětlivost, 

většinou si myslí, že porušení pravidel vyřeší opakovanou omluvou.“) 

 Cíl výzkumu příliš nekoresponduje s dokazovanými tvrzeními (nebo naopak). Zatímco 

cíl je vcelku dobře pojatý – výzkum se zaměřuje na praktické využití, resp. 

implementaci či aplikovatelnost vnitřního předpisu (jak konkrétně se využívá), což lze 

uznat i jako stanovení výzkumného problému, předložená tvrzení jsou poměrně 

problematická, ať už tím, že s tímto záměrem příliš nekorespondují, nebo třeba tím, že 

autorka dokazuje evidentní skutečnosti („Školní řád vybraných mateřských škol má 

regulovat konkrétní podmínky školy.“). 

 Počet 10+10 (počet dotazovaných rodičů není z popisu metodiky příliš zřejmý) se pro 

výzkumný vzorek s kvalitativním výzkumem jeví jako příliš rozsáhlý. Zdá se, že ve 

skutečnosti se výzkumné šetření pohybovalo spíše na hraně kvalitativního a 

kvantitativního pojetí (i z hlediska zpracování dat). 

 Celkově je škoda, že rozhovory (hlavně s ředitelkami škol) byly zaměřeny spíše na 

několik konkrétních potíží s dodržováním pravidel ze strany rodičů, než na 

problematiku školního řádu jako takovou. 

 

Hodnocení práce:   

Velmi dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete, proč jste se při rozhovorech zaměřila na několik konkrétních 

problematických oblastí aplikace školního řádu – jak jste tato témata nalezla a proč 



2. Jak byste vysvětlila přínos vašich závěrů pro školský management? 

 

 

V  Praze   dne 30.8.2014 

 

 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

 

Podpis:……………………………….. 


