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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) 
    

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) 
    

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. 
    

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   



Slovní hodnocení práce: 

 

- Kap. 2.1 „Vymezení pojmu ICT (ve školství)“ postrádá jakoukoli logickou linku výkladu, je 

směsicí blíže nespecifikovaných pojmů („globální vesnice“, „dystopie“) a žargonu („Obě 

zkratky se používají s anglickou výslovností, tedy „AJ TÝ“ nebo „AJ SÍ TÝ“, a mohou se 

zaměňovat. V „aj tý“ pracují „ajťáci“, méně častěji „ajťačky“…“; s. 9)   

- Kap. 2.2 planě slibuje „Vymezení pojmu moderní řízení školy“ – autor začíná „od Adama“ 

(resp. od Taylora, Forda a Bati), aniž by tento historický exkurz byl vzhledem k tématu práce 

účelný; dále poněkud triviálně vymezuje obecný management; obdobně „neučesaná“ je stať 

kapitoly 2.2.3, v níž autor neorganizovaně přeskakuje od pojmů „instituce, organizace, 

pospolitost) ke standardu ředitele v zemích OECD, kompetenčnímu modelu ředitele školy; tu 

se „zčistajasna“ zabývá managementem změny (kap. 2.2.4) a konceptem učící se organizace; 

managementem kvality atd., čili vzniká nesourodý „dort“, do kterého autor sesypal jako 

legendární „Pejsek a Kočička“ řadu ingrediencí, aniž by vůbec zodpověděl, co „moderní řízení 

školy“ znamená.   

- Chybně citován autor M. Pol (v textu 7x nesprávně „Pohl“). 

- Rozsáhlá kap. 2.3.1 popisuje Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, 

avšak není zřejmé, k jakému účelu se autor pouští do elaborace tohoto dokumentu. Název 

kapitoly 2.3 „Aktuální východiska“ – dnes na prahu roku 2015 – kontrastuje s Tematickou 

zprávou ČŠI 2009, když nyní již máme k dispozici Strategii digitálního vzdělávání, o které se 

mohl autor poučit nejpozději v srpnu 2014 např. zde. 

- Nepřiměřeně rozsáhlou je též kap. 2.3.3, jež je popisem evaluačního nástroje – autor by se měl 

ale primárně zabývat řídicí problematikou. Obdobně redundantní je kap. 2.3.4 věnovaná 

výzkumu ICT ve vzdělávání, když autor sám se na s. 7 zavazuje věnovat se „efektivnímu 

využití ICT pro řízení školy, nikoliv využití ICT ve vzdělávacím procesu…“  Tuto výtku 

vztahuji i na zbytek teoretické části (TALIS2013), které s problematikou řízení škol pomocí 

ICT nijak nesouvisejí.  

- Konstatuji tedy, že teoretická základna práce je vzhledem k tématu a výzkumnému 

problému nedostatečná a je nutné ji přepracovat. 

- Na s. 7 si autor vytknul hodnotný cíl „zjistit, jak využít ICT pro řízení ve školství“. 

Nerozumím, proč je tento cíl opět přeformulován na s. 44: „Za cíl výzkumu jsem si stanovil 

porozumění aktuálnímu stavu ve školách a přístupu ředitelů k ICT jako nástroji pro efektivní 

řízení…“ Je zřejmé, že se jedná o dva zcela odlišné výzkumné problémy, které rovněž 

vyžadují odlišný metodologický design. Obdobně tematicky kolizní jsou okruhy otázek, které 

autor pokládal respondentům (srov. „vybavenost školy: hardware a software, internet, wifi, 

přístup k technologiím; finanční prostředky poukazované školou, popř. zřizovatelem do oblasti 

ICT…“) 

- Z téhož důvodu hodnotím jako irelevantní k problému řízení školy pomocí technologií některé 

nálezy autora práce, např. „v průměru je stáří hardware a software ve státní škole pět let, v 

soukromé škole je situace lepší, zde je průměrné stáří 3 roky…“ (s. 47) Jiné zjištěné 

skutečnosti považuji za triviální, srov. „Ve větších školách je standardem v interní komunikaci 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020


kromě osobní úrovně, vč. telefonické, kterou většina upřednostňuje, také elektronická forma, 

která je častá především při hromadných zprávách/informacích na více lidí najednou.“ (s. 48)  

- Také výzkumnou část práce považuji za hodnou přepracování. Autorovi doporučuji, aby si 

vyjasnil cíl práce a výzkumný problém, nezaměřoval se na technické aspekty 

(vybavenost škol), ale na řídící procesy a zmapoval, jak konkrétně ICT zefektivňují 

agendu manažerů ve školách. 

 

Práci NEDOPORUČUJI k obhajobě. 

 

V Říčanech dne 30. 12. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


