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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.  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 hypotéz (pokud typ výzkumného 

problému umožňuje hypotézy formulovat). 
   X 

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje.     

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 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. 
 

 
X  

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: 

 

 Zaměření a pojetí práce, vlastní téma církevního školství jako dosud nepříliš 

probádaného a popsaného segmentu našeho školského systému 

 Komplexní přístup k tématu 

 

 

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

 

 Cíl není příliš vhodně a jasně formulován, neboť: část je příliš obecná a není zřejmé, 

co měl vlastně autor na mysli („analyzovat dokumenty, které se týkají školského 

managementu a v podstatě celé oblasti řízení“) a část je – pokud vezmu formulaci 

doslova – vlastně hodnocením zřejmého faktu („zhodnotit, že se v mnohém církevní 

školy od jiných typů středních škol neliší“).  

 Teoretická část má nedostatky strukturní, logické i věcné: 

o Popis historie školství v našich zemích je nutně povrchní – v jedné krátké 

kapitole spíše samoúčelný (smysl by mělo spíše větší propojení s tématem 

církevního školství) 

o Vymezení současného školství pomocí výčtu právních předpisů na str. 12 -13 

nelze akceptovat z hlediska výběru těchto předpisů – ten totiž nemá žádnou 

logiku (např. zařazení metodického pokynu z roku 2003 mezi právní předpisy 

není relevantní, stejně tak Organizace školního roku, naopak chybí tak 

významný právní předpis jako je zákon o pedagogických pracovnících) 

o Jesle nepatří do vzdělávacího systému 

o Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků se nevztahuje na církevní školy (str. 23) 

o Za problematickou považuji kapitolu „2.3.2 Co o sobě jednotlivá gymnázia 

tvrdí – jaký je jejich cíl z hlediska managementu“, která je již analýzou 

konkrétních dokumentů (patřila by tedy spíše do výzkumné části, protože 

v tomto případě nelze považovat uváděné závěry za platnou teorii). Je zde 

poměrně příliš volně zacházeno s pojmy „cíl“, „motto“ a „vize“ a autor 

odvozuje z formulací všech těchto kategorií cíle škol. Nelze souhlasit ani 

s přístupem k cílům jako takovým – těžko se mohu ztotožnit s tvrzením autora, 

že cíl „výchova ke křesťanskému světovému názoru a k morálním postojům, 

které s tím souvisí“ je „velmi konkrétní a specifický“. 

o Není vůbec zřejmý důvod zařazení kapitoly 3, která pojednává obecně o 

managementu a o řízení škol – nemá žádnou zřejmou uvedenou souvislost 

s ostatním textem a s tématem práce 

 Výzkumná část obsahuje poměrně závažné nedostatky: 

o Metodika je popsána nejasně – autor na počátku uvádí, že kombinoval 

kvantitativní a kvalitativní metodu, avšak kvalitativní výzkum není 

z metodologického hlediska nikde popsán. V případě (pravděpodobně) 

kvantitativního zkoumání autor zmiňuje polostrukturovaný rozhovor a zároveň 

mailem posílané otázky, není ale jasné kdy a co použil, ani nikde nejsou 

uvedeny pokládané otázky.  

o Ve výzkumné části, resp. v tzv. Analýze získaných dat, je uváděna řada údajů, 

které jsou obecně dostupné a známé a nevznikly zřejmě jako data výzkumu 



(patřily by tedy spíše do teoretické části – např. systém financování církevních 

škol, přehled zřizovatelů, typy církevních škol aj.) 

o Uváděny jsou závěry typu „Obecně lze říci, že církevní školy shledávají 

financování církevních škol jako konfliktní, mnohdy až nespravedlivé“ (str. 47), u 

kterých je ale zároveň odkaz na jinou literaturu, jsou tedy citovány, a není jasné, 

zda a jakou souvislost mají s daty získanými výzkumem autora. 
o V textu většinou nelze rozlišit, co je vyhodnocení získaných dat, co interpretace 

autora a co fakta, která nepřinesl daný výzkum.  
o Jednotlivá témata nejsou někdy vyhodnocována kvantitativně, ale ani zkoumána 

do hloubky kvalitativně, závěry lze těžko učinit. Příkladem budiž kapitola „Výuka 

náboženství“ (str. 59-60),  kde jsou uvedeny pouze dva příklady, jak je tato výuka 

na dvou gymnáziích řešena, bez jakýchkoli komentářů či závěrů autora. 
o Celkově musím konstatovat, že předložený text nemohu považovat za 

prezentaci výzkumu, protože chybí základní údaje o metodice i samotná data, a 

jejich analýzu a interpretaci – jsou-li vůbec obsaženy – nelze v podstatě 

posoudit 

 Závěr neobsahuje vyhodnocení, jak se podařilo naplnit cíl práce (což by vhledem 

k nešťastné formulaci cíle nebylo jednoduché). 

 

 

 

Hodnocení práce:   

Nevyhovující 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Objasněte podrobně metodiku svého výzkumu 

 

 

V Praze  dne   19.8.2014 

 

 

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

 

Podpis:………………………………. 

 


