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Indikátory kvality záv ěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
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A Klí čové 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: 
 

� Autorka zpracovala důležité téma kvality ve školství a jeho chápání samotnými 
ředitelkami mateřských škol 

� Důkladný popis modelů kvality a možné aplikace ve školství 
� Sestavení podrobného a důkladně komentovaného souboru názorů ředitelek 

mateřských škol na využívání modelů kvality 
� Rozsah práce přesahuje požadavky kladené na tento typ prací 

 
 
 
Nedostatky práce: 
 

� Složitý obsah práce (zbytečné užití nadpisů nižší úrovně) 
� Nepodložená tvrzení (např. ještě dnes se najdou mezi řediteli tací, kteří přisuzují 

kvalitu výrobním činnostem a se vzděláním podle jejich názoru nemá tento pojem nic 
společného) 

� Nevhodně položené některé otázky šetření, např. č.3 se dotazuje na kvalitu školy a 
nabízí ve variantách zase kvalitu – kvalitní ŠVP, zajišťování kvality výuky, kvalita 
pedagogického sboru, kvalita vztahů…) 

� Teoretická část jde do veliké šíře, což ovšem znamená povrchní zpracování 
� Není patrno, podle jakých kritérií byli vybíráni respondenti 
� Nedokončená část 3.2 výsledky výzkumu 

 
 

Hodnocení práce:  velmi dobře 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Máte vysvětlení pro skutečnost, že modely řízení kvality jsou v mateřských školách 

dosud málo využívány? 

2. Upřesněte výběr respondentů výzkumného šetření 

 

 

V Praze 28. srpna 2014  

 

 

Václav Trojan 


