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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). 
X    

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje. XX    

D Analytická část 

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.  XX    

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: 

 

Celá práce je vedena ústřední otázkou „Jak lze zjišťovat vztah mezi vzdělávacími výsledky 

žáků a aspekty práce ředitele školy?“ Tento výzkumný problém nabývá na důležitosti 

s koncepty efektivity a akontability ve vzdělávání, je řešen celosvětově, zabývají se jím celé 

výzkumné týmy. V první řadě je proto nutné ocenit, že si autorka stanovila realistické cíle. 

Tím prvním bylo sumarizovat dosavadní poznatky pedagogického výzkumu z dostupné 

zahraniční literatury. Mezinárodní poznatková základna je důležitým východiskem a je na 

místě vysoce ohodnotit, že autorka studovala z anglicky psaných zdrojů. Jako vedoucímu 

práce je mi též známo, že diplomatka několikrát e-mailem konzultovala téma své práce 

s Vivian Robinson, přední světovou expertkou z Nového Zélandu. 

Podstatné pro úspěšné řešení diplomového úkolu též bylo, že si autorka dobře definovala 

výchozí pojem „vzdělávací výsledky“. Jak je v textu srozumitelně vysvětleno, výsledky žáků 

nelze redukovat pouze na dobře měřitelné veličiny, avšak z druhé strany musíme připustit, že 

testování znalostí je dosud jediným objektivním nástrojem, který máme pro univerzální 

použití k dispozici. S velikou pečlivostí jsou v práci prozkoumány metodologické přístupy 

OECD i českého NIQES. Současně autorka vychází z modelů přidané hodnoty, které 

umožňují „očistit“ výzkumná data od socioekonomického statusu žáků. Autorka si je tedy 

dobře vědoma řady metodologických omezení, která je nutné vzít při zkoumání do úvahy. 

Robustní teoretickou základnu pro vlastní výzkumné šetření vystavěla autorka na dvou 

vlivných mezinárodních studiích (Leithwood at al., 2004; Robinson at al., 2007). S jejich 

pomocí autorka vymezila hlavní oblasti v práci ředitelů škol, u nichž lze předpokládat, že mají 

signifikantní vliv na výsledky žáků. Ty představují první proměnnou. Výsledky žáků, jako 

druhou proměnnou hypotézy, asociovala autorka pro potřeby své práce s výsledky šetření 

NIQES 2013. Použít databázi NIQES považuji za výhodné, neboť vlastní, metodologicky 

rigorózní přešetřování výsledků žáků by bylo nad síly diplomatky. Autorka se tak mohla plně 

soustředit na obsahovou analýzu rozhovorů s řediteli škol, v nichž zkoumala 5 dimenzí 

manažerského výkonu ředitelů a ty sofistikovaně kvantifikovala s využitím škály 0-5 (viz 

Příloha 2). Namístě je mj. poukázat na mimořádnou časovou náročnost rozhovorů, které si 

vyžádaly cca 20 hodin práce v terénu. 

Výzkumné šetření Hany Kindlové testovalo hypotézu: Čím lepší úroveň aspektů práce 

ředitele školy, tím lepší vzdělávací výsledky žáků. (s. 45). Tento vztah byl ověřován 

statistickou korelací vzdělávacích výsledků žáků a bodovým ohodnocením vybraných aspektů 

(dimenzí) práce ředitele. Hutná tabulková část srozumitelně ilustruje, že se tato hypotéza 

nepotvrdila. Proč, to autorka poučeně vysvětluje v části Diskuse a interpretace výzkumu (s. 81 

a násl.) Lze tedy opět ocenit, že autorka zachází s daty poctivě a pečlivě. Její práce otevírá 

řadu významných metodologických otázek hodných následování.   

 

 

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

 

V práci neshledávám žádné závažné nedostatky. 

 

 



Hodnocení práce: výborně 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 81 se zamýšlíte nad možností použít skóre dané rozdílem výsledků NIQES2013 

a NIQUES 2012. Pravděpodobně hledáte možnosti, jak zjišťovat přidanou hodnotu 

školy. Avšak v rámci těchto dvou šetření byli testováni pokaždé jiní žáci. Bylo by tedy 

vůbec možné (kdybyste měla přístup k databázi NIQES2012) tento rozdíl ve Vaší 

práci zužitkovat? 

2. Za vysoce hodnotný považuji ve Vaší práci mj. diagnostický nástroj Určení 

analytických kategorií u jednotlivých otázek a jejich kvantifikace (Příloha 2). 

Domníváte se, že by Vámi stanovené dimenze a definice škálových položek byly 

jakkoli využitelné při tvorbě profesního standardu ředitele školy?    

V Říčanech dne 14. 4. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


