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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 práce: 

 

 téma práce je relevantní studovanému oboru, práce má jasně stanovený cíl, 

diplomantka zvolila vhodný postup k jeho dosažení, 

 většina textu je psána kultivovaným jazykem, text v těchto pasážích nevybočuje z 

odborného stylu,  

 z textu je zřejmá dobrá orientace diplomantky ve zvoleném tématu, její zájem o 

problematiku, schopnost práce s odbornou literaturou i vybudovaná základna pro 

vědecko-výzkumnou činnost (zvládnutí metodologie a metodiky výzkumu ve 

společenských a humanitních oborech), 

 výstupem práce je materiál použitelný v praxi managementu vzdělávání. 

 

 

Nedostatky práce: 

 

 přes prokazatelně zvládnutou dovednost psaní odborného textu se v teoretické části 

práce objevují některé dílčí nedostatky: neuvedení odkazu na zdroj/e (s. 25u), naopak 

pouhé uvedení výčtu/přehledu definic pojmů bez komparace nebo shrnutí významu, ve 

kterém bude termín dále používán (podkap. 3.2 nebo s. 35 a 40-41u; autorka v textu v 

některých pasážích přechází do psaní zkratkovitého hesláře, př. management = ..., 

vedení = leadership..., s. 40), použití pouze jednoho zdroje (pro definici kultury 

organizace, nad to se nejedná o aktuální zdroj, s. 39), uvádění nadbytečných seznamů 

a informací, na které stačilo odkázat (s. 14-15, s. 17-18 - v tomto případě ani není 

jasné, zda se jedná o převzatý text, 30-31n...), 

 název podkapitoly 4.2 (Personální činnosti ředitele školy) neodpovídá jejímu obsahu - 

ten je redukován na pouhé dvě činnosti, diplomantka zde navíc zaměňuje pojmy 

(získávání/nábor a) výběr a přijímání pracovníků, 

 ve výsledcích jednotlivých fází výzkumného šetření se objevují rozdíly, které nejsou 

vždy řádně interpretovány (viz otázky k obhajobě), 

 spíše ojediněle se objevují gramatické chyby (opakovaně a rušivě "vyplívá"), v 

přehledu použitých zdrojů není uvedena publikace Šikýř, Borovec, Lhotková (2012), z 

níž je v textu opakovaně citováno. 

 

 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zdůvodněte, proč - přes rozpory ve výsledcích výzkumného šetření - trváte na tom, že 

proces adaptace začínajícího učitele je součástí řízení školy. 

2. Na základě výsledků výzkumného šetření (jako celku, nikoli jeho dílčích součástí) 

formulujte zjištěné výsledky a potvrzení/vyvrácení výzkumných předpokladů.  

3. Doložte, že byl naplněn cíl výzkumného šetření tak, jak jste ho formulovala na s. 54. 

 

 

 

 

V Praze 23. srpna 2015       PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


