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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    

 

 

 



Vyjádření k autorskému přínosu práce: 

 

 

Po obsahové stránce působí teoretická část práce jako směsice různorodých konceptů a 

teorií „bez ladu a skladu“, mezi nimiž postrádám zřetelnou vazbu na řešení výzkumného 

problému. Z hlediska zařazených informací a způsobu jejich zpracování odpovídá text 

nanejvýš rozsáhlé bakalářské práci, kvalitativně se však od ní nijak neliší. Naopak, samotný 

obsah teoretické části vůbec nepřekračuje hranice školského managementu. V teoretické 

části absentuje problematika managementu vzdělávání, což je závažná skutečnost, neboť 

právě studium tohoto oboru hodlá diplomantka svojí prací uzavřít. Autorka podle mého 

názoru odborně nepřekročila hranice řízení školy a nepovýšila své téma na problematiku 

managementu vzdělávání.   

Z hlediska formy: Rozsáhlé doslovné výňatky z právních předpisů (srov. kap. 4.3) jsou pro 

teoretickou část práce nadbytečné.  Kapitola 4.6 sestává výhradně z citace, což není vhodné – 

žádoucí by bylo, aby autorka propojila citované texty s vlastním výkladem do smysluplného 

celku. To se týká i formy, která místy působí poněkud mechanicky, srov. „Mikáč říká:“, 

„Kociánová říká:“, „Amstrong říká:“ „Koubek říká:“, „Mužík říká:“, „Trojan říká:“, „Šikýř 

říká:“… Tyto výroky jsou uváděny téměř jako dogma, je však nutné, aby je autorka sama více 

rozvedla, zasadila do kontextu a problematizovala. Naopak, jiné kapitoly (srov. 4.1, 4.2) 

nemají oporu v žádném odborném zdroji. 

Překlepy a stylistické nedostatky, srov. „…práce se zabývá tématem, které faktory 

ovlivňující profesní rozvoj ředitelů škol.“ (s. 4), „…české děti, které se narodily rodičům s 

nižším vzděláním, nemá ambice vysokoškolskému vzdělání“ (s. 11) a další. Byla by bývala 

žádoucí důkladná korektura textu. Chybně označené citace, srov. poznámku pod čarou 24, 

která je v textu nesprávně přisuzována Koubkovi. Při opakované citaci téhož zdroje se 

v poznámkách znovu neuvádí plný bibliografický údaj (srov. s. 19, pozn. 25 a 26), ale uvede 

se „Tamtéž, s. XY“, popř. „Ibid.“ 

V oblasti metodiky výzkumu: výzkumný problém, výzkumné otázky a výzkumná tvrzení 

působí nesourodě (např. VO1 a VO2 fakticky s výzkumným problémem přímo nesouvisí; 

srov. kap. 5.1.1 – 5.1.3) a opět vytvářejí jakousi „všehochuť“. Není vysvětleno, proč se 

autorka uchýlila k redukci výzkumného vzorku (17, resp. 15 DDM z Pardubického kraje), 

když právě dotazník umožňuje poptat velké množství respondentů (v daném případě by 

snadno mohlo být N=100%)? Domnívá se autorka, že vzdělávací potřeby ředitelů v jiných 

krajích budou odlišné (resp. že na Pardubicku jsou specifické)? Formulace jednotlivých 

položek dotazníku a nabízené varianty odpovědí působí laicky a jejich rozbor (resp. 

komentář) se omezuje na několikařádkové „převyprávění“ číselných údajů bez hlubší 

interpretace či vyhodnocení vzhledem k nastudované teorii. K rozhovorům: není jasné, jakým 

způsobem bude zužitkována rozsáhlá charakteristika organizací vybraných respondentů při 

odlišení individuálních specifik. Otázky jsou vesměs povrchní a vyhodnocení podivuhodně 

triviální, srov. „I mě překvapilo, že se všichni jednotně shodli na tom, že pod pojmem profesní 

rozvoj vidí další vzdělávání. Nikdo z nich už nic dalšího nezmiňoval.“ (s. 74) V textu není 

nijak argumentováno, proč by právě představitelé „vedení měst“ (s. 80) měli být 

https://cs.wiktionary.org/wiki/ibid.


kompetentními respondenty pro řešení výzkumného problému týkajícího se profesního 

rozvoje ředitelů. I v tomto případě bylo dotazování značně povrchní a nemohlo být zdrojem 

dostatečně objektivních nálezů. 

Nekompetentně založený výzkum pochopitelně dospěl k nedostatečně erudovaným 

závěrům. Má-li být výstupem badatelských aktivit autorky výrok, že „stěžejní faktor, který 

ovlivňuje profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ, je /…/ další vzdělávání.“ (s. 83), potom zcela 

jistě nejsme svědky žádného hodnotného objevu, který by byl jakkoli malým příspěvkem 

k rozvoji poznání v rámci oboru management vzdělávání.    

 

 

 

 

 

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

Management vzdělávání. 

 

 

V Oxfordu dne 4. 8. 2015  

 

 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


