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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) 
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: 

 Práce jednoznačně směřuje do oboru školského managementu a zabývá se důležitou 

oblastí 

 Zvolená metoda je méně tradiční, autorka k ní přistoupila velmi svědomitě a analyzuje 

na případu jedné školy problematiku kultury školy a jejího měření 

 Je uvedeno množství zajímavých dat, která dokumentují možnosti využití metod pro 

zjišťování kulturní mezery v podmínkách mateřské školy 

 Cíl je v práci dostatečně jasně stanoven a v závěru vyhodnocen 

 

Nedostatky práce: 

 Teoretická část je kompilací poznatků z odborné literatury, téměř však podle mého 

odhadu chybí hodnotící či alespoň komentující vlastní text autorky (jako odhad to 

uvádím proto, že navíc většinou nelze rozlišit, kde začíná a kde končí citovaný text).  

 Výzkum se týká jedné mateřské školy, nejvíce by se jeho pojetí zřejmě blížilo 

případové studii. Autorka se však poměrně málo věnuje metodologii a není jasné, zda 

si uvědomuje řadu limitů zvolené metody a některé faktory, se kterými je pak třeba 

zacházet v interpretacích obezřetně. Jde například o výběr respondentů (způsob není 

rozveden, ale jistě není náhodný – navíc není jasné, zda byl v obou srovnávaných 

etapách učiněn shodně). Nemohlo výsledek ovlivnit konkrétní složení zaměstnanců, 

které se zřejmě po letech změnilo? Celkově tedy především chybí diskuze či 

zhodnocení výsledků vzhledem ke zvolené metodě. 

 Nikde v práci také není objasněn vztah autorky k případu, zda byla opravdu 

nezávislým výzkumníkem stojícím mimo případ, či zda mohly nějaké kontexty s její 

pozicí ovlivnit výsledky. 

 Výzkumný problém je formulován poněkud nejasně, stejně tak ověřovaný předpoklad 

je spíše deklarací a vypadá jako samozřejmost, kterou netřeba ověřovat 

(„Předpokladem tedy je, že názory všech dotazovaných jsou důležitým a cenným 

vodítkem a že jsou nezbytné.“) 

 Při popisování minulého i současného stavu je použita řada tvrzení, u kterých není 

zřejmé, čím jsou doloženy, na základě jakých dat jsou vyjádřena (hodnocení vztahů 

mezi pedagogy, vyjádřené hodnoty…) 

 

 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management, i když v některých oblastech s vážnými výhradami. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Objasněte svůj vztah ke zkoumanému případu a analyzujte, zda nemohla vaše pozice 

jakkoli ovlivnit výsledky 

2. Jak byli vybíráni respondenti? Byl způsob výběru v obou etapách shodný? 

 

 

V   Praze  dne  8.5.2015 

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

Podpis: ……………………………... 


