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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.  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: 

 explicitně formulovaný cíl práce, který je relevantní studovanému oboru 

 vhodně zvolený způsob zpracování, výběr zdrojů a pramenů (vzhledem k cíli práce, 

aktuálnosti obsahu zdrojových dokumentů a míře komplexnosti a nejednoznačnosti 

zkoumané problematiky) 

 dodržený rozsah a soustředěnost na dosažení cíle práce v celém textu  

 případně zvolená sumarizace dílčích kapitol teoretické části a odkazy na provázanost 

jednotlivých subtémat, které současně ukazují na nejednotnost a spíše obecnost 

dosavadního způsobu řešení problematiky ve vybraných dokumentech 

 

 

Nedostatky práce: 

 drobné nedostatky formulační a korektorské (např. na s. 7 "Krátce se zmíníme se...", 

na. s. 33 - uprostřed souvislého textu je zdůrazněno "O vývoji a změnách v oblasti 

škol.", jako by se jednalo o samostatný celek, kterému ovšem chybí doplnění do věty, 

na s. 34 se opakuje "Od roku Od roku..." aj.); pro odborný text je rovněž uvedeno 

nadbytečně mnoho typů písma (zejména tučné a podtržené písmo se v textech tohoto 

typu spíše nedoporučuje)  

 nedůslednost v uvádění odkazů na použité zdroje (průběžně v textu, za významné 

považuji především to, že na více místech absentuje uvedení konkrétní strany, z níž 

diplomantka cituje, to je problematické především u přímých citací, např. na s. 11, 15, 

19, 25, 26, 38) 

 uvedení terminologického spojení "školní lídršip (vedení)" (poprvé na s. 10 a dále v 

textu) je nejen pravopisně novátorské, ale především není v textu jasně vysvětleno, co 

konkrétně odlišuje tento typ leadershipu od jiných způsobů vedení lidí (aniž bych 

souhlasila s tím, že se jedná o totéž) 

 tvrzení 2.1 (na s. 40) "sdružuje" dvě zjišťované skutečnosti 

 

 

Hodnocení práce:   

Klady práce a její význam pro studovaný obor přesahují její dílčí nedostatky spíše formálního 

charakteru. Vzhledem k nejednotnosti a pochybením v odkazech na zdroje hodnotím práci 

jako velmi dobrou.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 9 uvádí diplomantka, že "... je potřebné hledat způsoby, jak v měnícím se světě 

efektivně školské systémy řídit..." - Jaké konkrétní možnosti navrhuje vzhledem k 

problematice, kterou řeší ve své diplomové práci? 

2. subkapitola 2.1 uvádí ve svém názvu spojení "ředitel školy - manažer v holistickém 

pojetí" - dokáže ho diplomantka uspokojivě vysvětlit? 

3. Jaké konkrétní nároky jsou kladeny na nové ředitele na Islandu? (viz s. 29 ZDP) 

4. Jak mohou sociální sítě zefektivnit proces získávání a výběru ředitelů škol? (ke s. 32) 

 

 

 

V Praze 24. srpna 2014      PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.  


