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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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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 a nedostatky práce: 

 

 Z úvodních kapitol bakalářské práce není zřejmé, k jakým výstupům směřuje, neboť 

není vymezený cíl práce. Lze se domnívat (na základě abstraktu), že se autorka pokusí 

zhodnotit kvalitu nastavených kontrolních systémů v základním uměleckém 

vzdělávání v Praze. Pokud tomu tak skutečně je, pak postrádám stanovení kritérií 

kvality kontrolního systému nebo alespoň východiska pro posouzení vhodnosti jeho 

nastavení v podmínkách základních uměleckých škol. 

 Není zcela jasné, z jakých zdrojů čerpala autorka při rozdělování „kontrolních 

procesů“ – navíc tento termín není v bakalářské práci vysvětlen. Rovněž „kontrola 

obsahu“ (kapitola 1.2) není dostatečně vysvětlena – mělo by se jednat zřejmě o 

vhodnost zaměření kontroly. Použití termínů „vrcholová úroveň“ a „nižší úrovně“ – je 

zavádějící, navíc termíny nejsou dostatečně vysvětleny. Srozumitelnosti by 

napomohlo uvedení konkrétních příkladů. 

 Další termín, který se v bakalářské práci objevuje a není dostatečně vysvětlen, je „druh 

kritéria“ – kapitola 1.3.4. Autorka hovoří o třech druzích kritérií, avšak blíže žádná 

z kritérií neuvádí, není tak zřejmé, zda jsou pojmy použity v širším kontextu správně 

či nikoli. 

 Zpětná kontrola je uváděna jako „fáze kontroly“, v tom případě by bylo nutné, aby 

zpětná kontrola byla součástí každé kontroly, což zřejmě autorka nezamýšlela. 

Takových nesrovnalostí obsahuje bakalářská práce větší množství, čímž se stává nejen 

nepřehledná a nesrozumitelná, ale také svým způsobem matoucí. Např. není zcela 

jasné, že nedostatky v kontrolním systému organizace mají vliv na její odklon od 

směřování k vymezeným cílům (kapitola 1.5). V takových případech by bylo vhodné 

uvést argumenty pro tato tvrzení nebo vysvětlit na konkrétním příkladu. 

 Zcela postrádám odkazy na odbornou literaturu, případně uvedení citací – názorů 

různých autorů na danou problematiku a doplnění zhodnocením či autorčiným 

pohledem. 

 Ve výzkumné části není dostatečně odůvodněn výběr respondentů. Autorka poukazuje 

na odlišný typ škol v případě základních uměleckých škol v Praze – již neuvádí, čím 

konkrétně se odlišují. 

 Za poměrně zásadní nedostatek lze považovat neznalost přesných názvů kurikulárních 

dokumentů škol – RVP ZUV – Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké 

vzdělávání, nejde tedy o plán, jak se domnívá autorka této práce; ŠVP – nejde o školní 

vzdělávací plán, ale program. Dále není jasné, odkud autorka čerpá informace o tom, 

že většina pedagogů byla proškolena k tvorbě ŠVP (neuvádí se, jakých pedagogů se 

toto tvrzení týká – pedagogů ZUŠ v Praze, nebo pedagogů ve všech ZUŠ v ČR?). 

 Řazení kapitol, resp. jejich uvedení v části výzkumné není zcela logické. Kapitoly 

2.2.2 – 2.2.7 by bylo vhodnější uvést ještě v teoretické části, neboť se bezprostředně 

nevztahují k praktické části této práce. 

 Uvedené hypotézy jsou spíše výzkumnými otázkami, což svědčí o ne zcela dobré 

orientaci v pedagogickém výzkumu. 

 Dotazník je považován za kvalitativní metodu výzkumu, což v tomto případě není 

v pořádku, neboť dotazník spíše kvantifikuje odpovědi. Otázky nejsou pokládány 



vhodně, neboť se v rámci jedné otázky zjišťuje více informací a také proto, že nejsou 

jednoznačné – např. otázka č. 5 „Jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní 

a účelný výkon organizace?“ – jde o zcela nesrozumitelnou otázku, kterou je možné 

nahlížet z více úhlů pohledu – její vypovídající hodnota je tudíž nulová a nepřispívá 

k naplnění cíle výzkumu. Totéž je problémem i otázky č. 6 a 7. Otázka č. 9 je zcela 

nejasná – není zřejmé, o jaké informace se jedná a od koho je má organizace dostávat. 

Každý respondent tak mohl otázky pojmou dle svého vyložení či pochopení. Závěrem 

lze tedy konstatovat, že výzkum nemohl z výše uvedených důvodů být proveden 

relevantně. Ve výzkumné části postrádám shrnutí. 

 Závěr bakalářské práce je uveden cílem práce (ten se objevuje v odlišné rovině než ve 

výzkumné části, navíc v úvodu bakalářské práce zcela chybí). Autorka chtěla zřejmě 

zjistit, jakým způsobem funguje nastavení kontrolních mechanismů. Avšak výzkumná 

část nebyla strukturována tak, aby napomohla tohoto záměru dosáhnout. Výzkum měl 

dle uvedení v bakalářské práci pomoci zjistit, zda kontrolní systém je kvalitní, 

dostatečný a efektivní – toto je velmi ambiciózní cíl. Pro jeho naplnění je potřeba 

nejprve popsat zmíněnou kvalitu kontrolní činnosti, efektivitu kontroly i její 

„dostatečnost“. Přičemž je zapotřebí zvažovat specifické podmínky jednotlivých škol. 

Tyto aspekty však nebyly brány v úvahu, čímž práce do značné míry ztratila 

vypovídající hodnotu. 

 Autorka neuvádí konkrétní přínos bakalářské práce pro studovaný obor ani využití 

výsledků práce ve školské praxi. 

 Bakalářská práce také obsahuje řadu formálních i jazykových nedostatků. 

 

 

Hodnocení práce:      nedoporučuji  k  obhajobě 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Popište cíl bakalářské práce a prokažte jeho naplnění, včetně přínosu pro studovaný 

obor. 

2. Vysvětlete pojem „kritérium“ a zasaďte ho do kontextu bakalářské práce – druhy 

kritérií (kapitola 1.3.4). 

3. Vysvětlete rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem – uveďte možné 

příklady výzkumných metod. 

 

V Praze dne 23. 8. 2014 

 

Jméno a příjmení: Romana Lisnerová 

Podpis: 


