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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: 
 

� Zpracování neotřelého a vysoce aktuálního tématu bakalářské práce 
� Úroveň zpracování přesahuje požadavky kladené na tento typ prací 
� Využití inspirativních informací ze zahraničí (dokonce více zemí), adekvátní 

komparativní postup, použití zahraničních pramenů 
� Patrný a hluboký zájem autora o danou problematiku 
� Zpracování historického vývoje přípravných tříd 
� Správná formulace výzkumných otázek a jejich vyhodnocení 
� Zajímavé členění úvodní fáze (pět pohledů na dnešní přípravnou třídu) 
� Využití konkrétního popisu situace v jedné části Prahy 

 
 
Závěrečná práce přetéká schémata běžných bakalářských prací. Autor je na první pohled 
zaujat problematikou, které se vzhledem ke svému působení věnuje, velice dobře se vyrovnal 
se situací praktické neexistence odborných pramenů. Je potěšitelné, že jeho subjektivní názory 
a soudy jsou uvedeny na odpovídajících místech práce. Vzhledem k těmto skutečnostem je 
možno vlastní myšlenky autora práce hodnotit jako přínos, ačkoli některé soudy jsou hodně 
jednoznačné a zůstává otázkou, zdali by hlubší výzkum potvrdil či vyvrátil tento (možná 
pouze zdánlivě) černobílý pohled. 
 
 
 
Nedostatky práce: 
 

� V hodnocené bakalářské práci nejsou podle mého názoru nedostatky, které by bránily 
tuto práci hůře hodnotit 

 
 

Hodnocení práce: výborně 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Z jakého důvodu jste volil právě model německý, finský, francouzský a americký? 

Lze právě na přístupu k popisovanému přípravnému vzdělávání demonstrovat 

filozofická východiska vzdělávacích systémů těchto zemí? 

2. Jakým směrem byste doporučoval výzkumně pokračovat, aby bylo možno k Vašim 

závěrům přidat nezpochybnitelný objektivní pohled? 

 

V Praze 19. srpna 2014  

 

 

Václav Trojan 


