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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:  

 

 Teoretická část bakalářské práce velmi srozumitelně vymezuje základní pojmy z 

oblasti ICT, propojuje je s tématem práce a zasazuje je do širšího kontextu informační 

společnosti. Rovněž přináší podrobný popis fungování a využívání informačních a 

komunikačních technologií v prostředí ČŠI, východiskem je však většinou zkušenost 

autorky práce, v menší míře pak opora o odbornou literaturu.  

 Ve výzkumné části uvádí autorka, že není rozdíl mezi pracovními pozicemi školní 

inspektor a kontrolní pracovník, což je v rozporu s vymezením jednotlivých pozic i 

jejich kompetencí. Rovněž poznatky zjištěné výzkumem a posuzované pro obě 

pracovní pozice souhrnně jsou vzhledem k výše uvedeným skutečnostem velmi 

zavádějící.  

 Tvrzení vymezená v empirické části jsou dosti obecná a jejich vyhodnocení může být 

problematické. Např. pojem „inspekční práce“ zde není dostatečně vysvětlen, a tak si 

pod ním může každý respondent představit zcela jinou činnost. Pokud je pod pojmem 

inspekční práce myšlena činnost vykonávaná přímo v prostředí škol, pak není 

relevantní tvrzení č. 6 – neboť tým pracuje většinou pohromadě v jedné škole a 

informační a komunikační technologie pro vzájemnou komunikaci využívá v této době 

minimálně, pokud se však pojmem inspekční práce myslí i příprava a zpracování dat 

či inspekčních závěrů, pak je možné v omezeném množství informační a komunikační 

technologie pro vzájemnou komunikaci využívat. Rovněž poslední tvrzení, které se 

zaměřuje na „dostatečné“ vzdělávání v oblasti ICT, není zcela relevantní – v práci 

není specifikováno, pro jaké inspektory a kontrolní pracovníky je určeno, přestože je 

zásadní rozdíl např. mezi začínajícími a zkušenými pracovníky s několikaletou praxí.  

 Položky v dotazníku nejsou v některých případech vhodně nastaveny, mimo jiné se 

zaměřují na porovnání stavu před rokem 2006 a po něm. Tento stav však nemohou 

objektivně posoudit všichni respondenti, neboť jejich praxe v dané organizaci (a tím i 

zkušenosti) se značně liší – někteří před rokem 2006 v ČŠI pracovali dobu kratší než 

jeden rok. Další formulace přesně nestanovují míru jejich naplněnosti – např. pojem 

„kratší doba“ může pro každého respondenta znamenat časově odlišný úsek.  

 Interpretace dat se pak většinou soustředila pouze na komentování číselných údajů než 

na srovnání – chybí hodnoticí nadhled.  

 Výstup práce sice obsahuje doporučení pro vedení ČŠI, ale bez provázání s 

konkrétními manažerskými funkcemi, není uvedeno, jak lze výstupy využít v praxi a 

jaké manažerské funkce budou ovlivněny.  

 Cílem bakalářské práce bylo mimo jiné i zjištění, zda ICT používané respondenty 

změnily jejich činnost v rámci dvou sledovaných období. Otázky v dotazníku a v 

řízeném rozhovoru se však převážně zaměřovaly na porovnání časové náročnosti 

sběru dat při inspekční činnosti a na jejich dohledatelnost, dále pak na vzdělávání v 

oblasti ICT.  

 Pokud by měl být skutečně naplněn cíl práce, bylo by potřebné zjistit, jakým 

způsobem pracovali zaměstnanci před rokem 2006 a po tomto roce, následně pak 

zjištění porovnat a popsat odlišnosti. K tomuto však v rámci výzkumu nedošlo. Cíl 

bakalářské práce byl tedy naplněn pouze částečně.  

 



Hodnocení práce:      dobře  

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu:  

 

1. Jaké manažerské funkce budou v ČŠI ovlivněny implementací doporučení pro 

zkvalitnění využívání ICT uvedených v závěru bakalářské práce?  

2. Odůvodněte naplněnost cíle bakalářské práce, zaměřte se na zjištění, zda používané 

informační a komunikační technologie nějakým způsobem změnily činnost 

pracovníků inspektorátů po určitém období, odůvodnění doložte na příkladech.  

3. Vysvětlete doporučení pro školy – inspirovat se výsledky této práce pro rozvoj ICT v 

jejich organizacích.  

 

 

V Praze dne 9. 5. 2014  

 

 

 

Jméno a příjmení: Romana Lisnerová  

podpis 


