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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika) X    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
X 

 
  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru X    

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
X 

 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe 
X 

 
  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
X    

C2 Relevantní odkazy na odbornou literaturu X    

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
X    

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce X    

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 

X 
  

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje  X   

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů  X    

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků  X   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce X    

F Závěry. Přínos pro studovaný obor 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce X    

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu X    

F3 Adresné vyjádření o využití práce X    

F4 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
X 
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Klady práce: 
 

➢ V teoretické části autorka velmi poctivě a podrobně charakterizuje všemožné aspekty 

vztahu ředitelů a zřizovatelů škol, podává základní popis právního rámce a z něj 

vycházejících kompetencí obou stran. Je čerpáno z řady zdrojů, nejen právního 

charakteru, a poukázáno na různé problematiky pozice ředitele ve vztahu ke 

zřizovateli. Text je vcelku přehledně a logicky vystavěn, drží se na přiměřené úrovni 

podrobnosti a konkrétnosti a v zásadě vyčerpává – vzhledem k možnostem bakalářské 

práce – danou problematiku.  

➢ V praktické části autorka použila rozhovory a vzhledem k velikosti souboru 

respondentů jde o metodu na hranici kvantitativního a kvalitativního zjišťování. 

Postup je přiměřený cíli a lze jej přijmout, přičemž oceňuji výběr – zahrnuje jak 

ředitele škol, tak i zástupce zřizovatele, a to jak z úřednické, tak politické části 

možných reprezentantů.  

➢ Velmi kladně hodnotím pojetí a formulaci otázek v rozhovorech 

➢ Interpretace dat i závěry jsou kvalitně zpracovány, autorka postupovala velmi 

svědomitě a opatrně při formulaci závěrů, vše je zdokumentováno a v přílohách jsou 

doslovné přepisy rozhovorů. 
 

 

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

 

➢ Výzkumný problém v praktické části je formulován zřejmě příliš členitě a obsahuje 

více témat, což by bylo akceptovatelnější v podobě výzkumných otázek , nicméně 

problém by měl být definován jeden (stěžejní). Od toho se pak odvozuje i formulace 

cíle práce (a cíle výzkumné části) – bylo by zřejmě lepší odlišit hlavní a dílčí cíle 

(jakkoli z dalších kontextů plyne, že zřejmě první část formulace a první část 

výzkumného problému je tím stěžejním záměrem autorky). 

➢ Autorka se pohybuje díky kombinaci metody rozhovoru a poměrně malého vzorku 

respondentů na hraně kvantitativního a kvalitativního zjišťování, což sice může 

v některých aspektech přinášet výhody obojího, ale prakticky spíše naráží na problémy 

– vyhodnocení je často formulováno jako závěry kvantitativního šetření, jsou přítomny 

tabulky s číselným vyjádřením zastoupení názorů apod., ale vzhledem k počtu 

dotazovaných by cennější bylo jít s otázkami více do hloubky a získávat detaily na 

úrovni kvalitativního zjišťování. Autorka si je ale tohoto vědoma a v závěrech 

upozorňuje na omezenost danou velikostí vzorků. Vzhledem k tomu, že jde o 

bakalářskou práci, lze dle mého názoru metodologické problémy výzkumného šetření 

v zásadě akceptovat jako nevýznamné. 

➢ Výběrový vzorek autorka získala ze 3 okruhů osob – u ředitelů škol šlo o náhodný 

výběr a u politických představitelů zřizovatele o výběr záměrný (nejvýše postavení 

činitelé s kompetencemi v oblasti školství). U úředníků odboru školství byl také použit 

náhodný výběr, ale v tomto případě jde zřejmě o zatížení drobnou metodickou chybou, 

protože nepochybně v rámci daného základního souboru jde o úředníky s různou 

mírou kompetencí danou různým úředním postavením. 

➢ Ve vyhodnocení jsou spíše akcentovány postoje a názory ředitelů, zatímco pro 

zřizovatele zbývá menší prostor (otázka pro obhajobu…) 
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Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 25.4.2016. 

 

 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V závěrech je patrný důraz spíše na postoje a názory ředitelů škol, než na zřizovatele, 

alespoň takový je můj dojem. Nenašel jsem ani rozlišení mezi postoji úředníků a 

politiků. Jde o záměr, náhodu či jen můj dojem? 

2. Nemyslíte, že náhodným výběrem úředníků mohlo dojít k určitému zkreslení? (pokud 

na stejnou úroveň v základním souboru postavíme všechny úředníky bez ohledu na 

jejich pozici a kompetence) 

 

 

V Praze  dne 8.5.2016 

 

 

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ……………………………… 


