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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 je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
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 
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 českou i zahraniční odbornou literaturu. XX    

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 hypotéz (pokud typ výzkumného 

problému umožňuje hypotézy formulovat). 
XX    

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. 
XX    

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce. X    

E Závěry. Přínos pro studovaný obor 

E1 Formulace dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není redukován jen na 

výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) 
X    

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení školství či rozvoj studovaného oboru X    

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít. X    

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
XX 

 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
X 

 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 



 

Klady práce: 

 

- Čas od času se objeví diplomová práce, která svým tématem či způsobem zpracování 

výrazně převyšuje běžný standard. Práci Pavlíny Honsové je radost číst z mnoha 

důvodů: v první řadě se jedná o cílevědomý, systematický, přehledně strukturovaný 

text (viz např. srovnávací tabulka metodologií žebříčků na s. 49) a srozumitelný, 

poutavý výklad. 

- Úměrně problematice žebříčků autorka místy zabrousí do sportovního slangu, viz „V 

těsném závěsu…“ (s. 32), „V první desítce se umístily…“ (s. 33), „jednoznačná nadvláda 

amerických univerzit“ (s. 35), „na prvních příčkách se umisťují…“ (s. 38), což působí 

velmi přirozeně a nijak nesnižuje odbornost textu. 

- Jedná se o nefrekventované, vlastně ojedinělé a málo známé téma. Práce přináší čtenáři 

poučení, zprostředkovává a popularizuje množství hodnotných informace. Autorka např. 

zjišťovala výši školného „z webových stránek 50 náhodně zvolených univerzit.“ (s. 58) 

Jenom toto muselo být velmi pracné. 

- Je rovněž potěšující, že diplomantka bohatě čerpá ze zahraničních zdrojů. Jistě není 

náhodou, že autorka působí jako lektorka angličtiny. „Anglofonní nadvláda“ (s. 24 a 

25), resp. výhoda zběhlosti autorky v anglickém jazyce je tedy zřejmá i v této práci. 

- Práce přináší „ucelený přehled problematiky vysokoškolských žebříčků. Z tohoto důvodu 

může sloužit jako cenný materiál pro manažery v oblasti vysokých škol.“ (s. 61) 

-  Hodné ocenění jsou kritické, ale zralé postoje autorky vůči validitě a reliabilitě žebříčků. 

„Kvalita je natolik subjektivní a komplikovaný pojem, že ho nelze jednoznačně definovat.“ 

(s. 52) V této souvislosti jsou zajímavé pasáže, kde autorka zmiňuje „nevysvětlitelná“ 

umístění některých univerzit na žebříčku a bilancuje spornost žebříčků pro jejich nízkou 

objektivitu, úzce zaměřené zdroje dat, iracionalitu, netransparentnost atd. 

- Použitá metoda výzkumu – statistické testování hypotéz prostřednictvím Pearsonova 

korelačního koeficientu je v práci plně funkční. Autorka koncipovala svůj výzkum 

realisticky, výpočty jsou v zásadě jednoduché, o to údernější jsou potom výzkumná 

zjištění. Autorka např. identifikovala jinak skrytou skutečnost, že „spolu korelují žebříčky 

méně na prvních padesáti po sobě jdoucích univerzitách než na náhodně vybraných 

místech (pozice 2 až 486 v žebříčcích)“ (s. 55) 

- Jak autorka uvádí v závěru práce, „téma výzkumu nabízí prostor pro další zkoumání.“ (s. 

61). Práce Pavlíny Honsové k tomu poskytuje opravdu solidní východisko. 

 

 

 

 

 



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

 

- Drobné stylistické neobratnosti, srov. „…handicap češtiny, která není zrovna 

mezinárodním jazykem…“, „Samozřejmě finance chybí i v otázce vybavení.“ (s. 28) a 

jinde. 

- Čtenářsky příjemné by bylo, kdyby internetové odkazy na jednotlivé žebříčky byly 

součástí textu, např. jako poznámka pod čarou. 

 

 

Hodnocení práce:  1 - výborně 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 15 uvádíte: „Mnoho univerzitních žebříčků nabízí možnost nastavit si ve výběru 

školy vlastní kritéria pomocí online nástrojů.“ Můžete některé adresy a konkrétní nástroje 

jmenovat? 

2. Zamyslete se prosím, jaké konkrétní kroky by měl podniknout management univerzity, 

která by aspirovala zlepšit své umístění na žebříčku. 

3. Práci bych autorce doporučil ve stručném výtahu publikovat. Vzhledem k povaze 

textu se nabízí např. zpravodaj AULA, který vydává Univerzita Karlova. 

 

 

V Říčanech dne 24. 4. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


