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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: 

 

- Jedním ze skutečně hmatatelných výstupů k podpoře kurikulární reformy bylo zřízení 

metodického portálu rvp.cz a v rámci něho vybudování rozsáhlé databáze digitálních 

učebních materiálů, z které dodnes těží stovky uživatelů. Je zřejmé, že se jedná o 

náročný projekt, v jehož pozadí se odehrávaly složité manažerské procesy, které 

zůstávají odborné veřejnosti skryty, avšak samy jsou zdrojem cenného know-how a 

poučení. Autorka ve své práci vytěžila jedinečné zkušenosti z působení ve VÚP na 

pozici koordinátorky modulu DUM.  

- Retrospektivní pohled umožňuje bakalantce žádoucí odestup od problematiky, avšak 

jako „pamětník“ událostí je na mnoha místech textu sama sobě respondentem. To má 

ve výzkumu zřejmá úskalí (jichž si je nicméně autorka vědoma), ovšem i 

nezpochybnitelné přínosy. Proto je velmi vhodné, že autorka pracuje mj. metodou 

analýzy dokumentace, která má větší potenciál zachytit objektivní skutečnosti. Přesto 

na řadě míst v textu chybí „důkazy“, které by podepřely autorčino líčení událostí. 

- Obsahově je zpracování případové studie usouvztažněno s teoretickými poznatky 

managementu a autorka jich zdařile využívá při popisu a hodnocení organizační 

struktury modulu DUM.  

- Silná stránka práce spočívá v zachycení „historických“ událostí a v deskripci 

systému. Z hlediska analýzy a interpretace je práce poměrně chudá. 

- Bohaté přílohy (avšak jen necelá polovina se týká manažerské problematiky). 

 

 

Nedostatky práce: 

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

- Bezpodmětové věty v abstraktu nepůsobí vhodně.  

- Na s. 9 autorka 2x opakuje cíle práce.  

- Cíle práce by bylo žádoucí hierarchizovat (v názvu kapitoly 1.1 je „cíl práce“ uveden 

v jednotném čísle, ale následuje 5 dílčích cílů).  Tzn. vyknout obecné cíle (zhodnotit 

organizační struktury) a dále konkrétní cíle ve vazbě na zkoumaný případ VÚP a 

DUM. Z hlediska měřitelnosti však není zřejmé, zda je vůbec v silách autorky hodnotit 

efektivitu (podle jakých kritérií? Na s. 39 sama autorka komentuje finanční ukazatele 

slovy „vliv těchto ukazatelů se projevuje velmi těžce.“). 

- Kapitola 2.2 je nedostatečně ukotvena v odborné literatuře, autorka pracuje s jediným 

zdrojem (Cejthamr, 2010). 

- Podle mého soudu zbytečně rozsáhlou část výzkumné kapitoly představují popisy 

samotného principu fungování portálu (způsoby vkládání DUM apod., srov. kap. 

3.3.3) 

- Kapitola 3.3.6 se jeví slibnou vzhledem k naplnění cílů práce, avšak autorka pouze 

naznačuje některé možnosti, jak přistoupit k hodnocení. Samotné hodnocení bohužel 

již není obsaženo, nejsou stanoveny měřitelné indikátory a provedena dostatečná 

analýza (kap. 4 nejde v tomto smyslu k jádru věci). 



- V závěru autorka neprovedla bilanci naplnění cílů, pouze znovu popisuje strukturu 

práce. 

 

Hodnocení práce:   2 – velmi dobře 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zamyslete se prosím, jakým způsobem by bylo možné více eliminovat subjektivitu 

ve Vašem výzkumu. 

2. Hodnotila byste VÚP v době Vašeho angažmá jako učící se organizaci? Proč 

ano/proč ne? 

3. Identifikovala jste ve svém výzkumu nějaké manažerské know-how VÚP, kterého 

(by) mohla smysluplně využít jeho nástupnická organizace NÚV? 

 

V Říčanech dne 4. 7. 2014 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


