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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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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 práce:

 Dobře zvolené téma, které umožňuje posoudit dopad legislativní změny do praxe škol.
 Snaha předat zkušenosti z praxe školy do širšího povědomí.
 Snaha o praktické srovnání dopadu legislativní změny s obdobným krokem v zahraničí

(Slovensko).

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

 Nesprávné uvádění názvů zákonů jak na str. 91 a 92, tak v textu str. 30. Správně se 
uvede v prvním kroku plné znění zákona a poté zkratka např. zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“.

 Na str. 36 nedoporučuji v souvislosti s výběrem ředitele zřizovatelem používat slovo 
„volba“, je zavádějící. Vhodnější je slovo „výběr“ či jiný vhodnější výraz.

 V tabulce 1 na str. 49 je chyba v řádku vedoucí ŠJ ve sloupci věk.
 Práce obsahuje větší množství formálních nedostatků – překlepy, chybějící písmena. 

Jedná se zejména o str. 61, 68 a velké množství je jich na str. 81. 

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

Management vzdělávání.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Jak  autorka  osobně  vidí  problematiku  zavedeného  funkčního  období  ředitelů

škol a školských zařízení?

2. Je v pořádku, že o jmenování a odvolání ředitele/lky školy či školského zařízení

rozhoduje výhradně zřizovatel (obec, kraj) této právnické osoby?

V Praze  dne 10.5.2015

Jméno a příjmení: Zuzana Matušková
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