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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 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. 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 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 a nedostatky práce: 

 

 Cíl diplomové práce je vymezen v úvodní části, v níž je rovněž uvedena jeho 

specifikace, avšak výzkumná část se zřejmě bude zaobírat pouze druhou částí 

vymezeného cíle, a to komparací přístupů městských a vesnických škol k dané 

problematice, první část cíle (komparace přístupů managementu škol) není blíže 

zasazena do kontextu diplomové práce. Vhodné by bylo uvedení, kterých oblastí 

managementu se řešení daného cíle přímo dotýká. 

 Některé výroky v rámci teoretické části práce stojí v protikladu – např. „Personální 

řízení ve školství neexistuje, je plně v kompetenci ředitelů škol.“ Je tedy zřejmé, že 

personální řízení existuje – školy jsou zasazené do kontextu školství. 

 Dále je uvedeno, že školu ovlivňují „nadřízené školské orgány a inspektory…“ – není 

jasné, co konkrétně má autorka na mysli. 

 Na s. 21 je chybně uveden název rámcového vzdělávacího programu (RVP). Dále 

z textu vyplývá nedostatečná orientace autorky práce v kurikulárních dokumentech – 

zmiňována je tvorba třídního vzdělávacího programu na základě RVP, ale již není 

specifikováno, zda se jedná o předškolní či základní vzdělávání. Dále je uveden „plán 

rozvoje“ v souvislosti se vzděláváním žáků – jde o zavádějící termín, který není blíže 

vysvětlen. 

 Kapitola 2 Organizační struktura je velmi srozumitelně popsaná, avšak není nikterak 

propojena s tématem práce. Není vysvětleno, jakým způsobem souvisí 

s problematikou řízení adaptačního procesu. Dále se toto tvrzení týká i některých 

dalších kapitol (Klima, Tým apod.) – bylo by vhodné vždy uvést jejich obsah do 

kontextu tématu diplomové práce. 

 Na s. 41 je uvedeno, že vedení školy se podílí na tvorbě prvního adaptačního plánu pro 

žáky prvního ročníku – není však žádným výzkumem potvrzeno, že skutečně tyto 

plány některé ze škol vytvářejí. 

 Vhodně je zařazena kapitoly 4.5 Podmínky adaptace, avšak bez dalších odkazů na 

zdroje (odbornou literaturu apod.). Bylo by vhodné právě tuto kapitolu podrobně 

rozpracovat. 

 Výzkumná část obsahuje cíl, který je v souladu s tématem a hlavním cílem diplomové 

práce, výzkumné otázky však zčásti evokují spíše jednotlivé položky dotazníku. 

 Za zdařilé je možné považovat zejména prvotní oslovení ředitelů škol, které pomohlo 

při sestavení dotazníku i při následném kvantitativním výzkumu. Naopak problém je 

možné spatřovat ve velmi malé návratnosti dotazníků, což mohlo negativně ovlivnit 

výsledky výzkumného šetření. Dotazník obsahuje položky, které zcela nepokrývají 

zkoumanou problematiku (např. vymezení konkrétních problémů spojených s adaptací 

dětí, dále celkový přístup managementu k řešení adaptace dětí). Vyhodnocení 

dotazníkového šetření postrádá hlubší analytický pohled, často se jedná o pouhé 

komentáře grafických znázornění. Některé položky dotazníku nebyly zřejmě pro 

respondenty srozumitelné (např. položky 8 – 10), vhodné by bylo vysvětlení použitých 

termínů. Vyhodnocení celé empirické části se objevuje pouze zevrubně, a to 

v samotném závěru. 



 Závěr diplomové práce sice vyhodnocuje míru dosažení hlavního cíle, avšak jeho 

parafráze není úplná – chybí v úvodu zmíněná komparace přístupů managementu škol 

– ta zřejmě nebyla v diplomové práci vůbec řešena. Zcela chybí uvedení, jak je možné 

využít výstupy diplomové práce v rámci studovaného oboru. 

 Autorka posudku zkontrolovala Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce 

ze dne 14. 4. 2015 – podobnosti se týkají pouze korektně citovaných pramenů, nejde o 

záměrné opisování jiných textů či závěrečných prací. 

 

Hodnocení práce:  Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru 

Management vzdělávání. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Popište soustavu kurikulárních dokumentů a specifikujte kurikulární dokumenty, 

o nichž se zmiňujete ve své práci. 

2. Odůvodněte zařazení jednotlivých kapitol v teoretické části do diplomové práce – 

dokažte jejich propojení s tématem a cílem práce. 

3. Odůvodněte naplněnost cíle diplomové práce uvedeného v úvodu (především část 

týkající se komparace přístupů managementu škol k zajištění bezproblémového 

přestupu dětí z předškolního do základního vzdělávání) a cíle výzkumné části. 

 

 

V Praze dne 3. 5. 2015 

Romana Lisnerová 

podpis 


