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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: 

 explicitně stanový cíl práce a jeho postupné dosahování v textu, včetně závěrečného 

shrnujícího přehledu, 

 téma je zasazeno do širšího společenského kontextu (demografický vývoj, vzdělávací 

soustava a v dílčích ohledech i vzdělávací politika), 

 pečlivá práce se zdroji (s drobnými výhradami uvedenými mezi nedostatky), 

schopnost dílčí komparace mezi nimi a vyslovování samostatných závěrů, 

 způsob zpracování empirické části, od zdůvodněné volby metodiky výzkumného 

šetření, přes získávání dat, způsob jejich zpracování až po konečnou analýzu a 

vyslovení závěrů. 

  

Nedostatky práce: 

V textu posuzované ZBP se spíše výjimečně, nicméně zaznamenáníhodně objevují některé 

dílčí nedostatky: 

 na s. 9, 11, 12 a dále na s. 22 a 23 jsou uvedeny neúplné odkazy na použité zdroje, na 

s. 16 pravděpodobně citovaný odkaz na Celeman (2004), ze kterého není zřejmé, zda 

bakalantka odkazuje přímo na autora (není uveden v přehledu použité literatury), nebo 

na jiný zdroj, 

 zřídka, nicméně opakovaně, včetně označení subkapitoly 2.2, se text pohybuje na 

hranici odborného a publicistického stylu (př. podkapitola 1.4 a na s. 25), často 

kladené otázky mají místy až apelativní charakter. 

 

Hodnocení práce:   
Přes dílčí připomínky celkově hodnotím práci jako zdařilou a navrhuji její předběžné 

hodnocení známkou výborně. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jsou základní školy s rozšířenou výukou jazyků atd. fakticky tak sociálně inkluzivní? 

Existují proto nějaká výzkumná data?  

2. Proč je tolik pozornosti věnováno gymnáziu Hostivice? Jak souvisí s tématem a cílem 

práce? 

3. Pokud na čtyřletých gymnáziích disponují chlapci větším matematickým nadáním (viz 

s. 37), jak vysvětlíte výsledky maturitní zkoušky z matematiky na osmiletých 

gymnáziích?  

 

 

 

 

V Praze 28. srpna 2014        PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.  

 

 


