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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: 

 

 Stanovení cíle a jeho vyhodnocení 

 Zaměření práce, užitečnost tématu 

 Vyhodnocení a analýza získaných dat 

 Formální úroveň práce 

 

 

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

 

 

 Teoretická část je pojata příliš široce (až na straně 16 se autorka dostává k samotnému 

tématu, přičemž předcházející kapitoly k němu mají slabší až velmi slabý vztah), což 

by bylo akceptovatelné, kdyby se poté autorka dostala k meritu věci. To se bohužel 

stalo jen velmi okrajově, v podstatě mezi stranami 16-19. Vzhledem k tomu, že 

vzdělávací potřeby a vzdělávání manažerů jsou témata práce, očekával bych i 

zaměření teoretické části tímto směrem. V tomto směru je teoretická část dosti 

podceněna. 

 Práce nerozlišuje školy podle zřizovatelů a tím se v textu nachází řada věcných chyb, 

protože autorka neuvažuje o odlišnostech právních předpisů pro tzv. „veřejné“ a 

soukromé školy. 

 Poměrně zásadním metodickým nedostatkem je přístup autorky k výzkumu vzdělávací 

nabídky na území Středočeského kraje a Prahy: Bylo vybráno několik málo institucí 

(bez odůvodnění, proč se jedná zrovna o tento výběr) a s existencí dalších nabídek 

vzdělávání je naloženo takto: „Vedle výše uvedených organizací zabývajících se 

vzděláváním vedoucích pracovníků mateřských škol existuje celá řada soukromých 

institucí, které nabízejí školám služby v oblasti vzdělávání – např. Comenius Agency 

(ing.Adrian Mozes), ProFuturo Consulting, Nakladatelství Raabe, ALKION Centrum 

s.r.o. a další. Avšak jejich podrobný rozbor přesahuje rozsah této práce.“.  

 V důsledku předešlého se tak jeví cíl zjistit, jaká je struktura vzdělávacích nabídek a 

jak tyto nabídky pokrývají požadavky danými právními předpisy, jako spíše 

nesplněný. 

 Dalším metodickým nedostatkem je vyhodnocení problematiky návratnosti dotazníků 

– tu zřejmě nelze hodnotit jako poměr mezi „otevřeným“ a odevzdaným dotazníkem: 

„Dle statistiky serveru vyplnto.cz byla návratnost dotazníku 74,8% (poměr počtu 

vyplněných a odeslaných dotazníků k celkovému počtu jejich otevření, včetně 

neúplných apod. Návratnost dotazníku oproti počtu odeslaných e-mailových žádostí 

lze posoudit jen stěží, neboť část e-mailových z databáze v současnosti neexistuje (e-

mail navrácen jako nedoručitelný), u části se zřejmě změnila odpovědná osoba apod“ 

 Autorka v závěru hodnotí vzdělávací nabídku takto: „Je patrná poměrně vysoká 

roztříštěnost nabídek, ovšem se snahami o aktuálnost a pestrost. Lze též konstatovat, 

že chybí systematičnost a koordinace těchto nabídek.“ Není ale jasné, jak by vzhledem 

k existujícímu systému mohla být nabídka neroztříštěná, systematická a koordinovaná. 

Jde přece o systém, kde se na nabídce podílí množství nezávislých subjektů – kdo by 

mohl cokoli koordinovat? Smysl by mělo takto uvažovat pouze uvnitř vzdělávajících 

institucí (je to stejné, jako bychom uvažovali, že prodej elektroniky v obchodní síti 

Prahy je roztříštěný a nekoordinovaný). 

 

 



 

Hodnocení práce:   

dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Odůvodněte výběr vzdělávacích institucí pro výzkumné šetření (analýzu vzdělávací 

nabídky) a krátce diskutujte, jak by mohlo zanedbání všech ostatních vzdělavatelů 

ovlivnit výsledky práce 

2. Jak byste definovala vztah mezi subjektivními vzdělávacími potřebami a požadavky 

na výkon funkce (z hlediska potřebných kompetencí). Nalezla jste k tomuto nějakou 

odbornou literaturu? 

 

 

V  Praze  dne  9.5.2014 

 

 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 
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