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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. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
 

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 (SMART) 
   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 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 výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

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 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení) 
  X  

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
  X  

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít (v práci řídícího pracovníka).  X   

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
 

 
X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
 X   

F2 Dodržení stanoveného rozsahu  X   

F3 Bibliografie dle platné normy.   X  



Klady práce: 

 

 Kladně je třeba vidět pokus zpracovat dané téma, které je poněkud opomíjeno, přitom 

jde o poměrně silný nástroj státu k ovlivňování úrovně odborného vzdělávání a tím i 

výstupních dovedností a znalostí velké části populace. Autorka byla (pravděpodobně) 

vedena snahou tento nástroj detailněji popsat a objasnit jeho kontexty v rámci 

vzdělávací soustavy či vzdělávací politiky. I výzkumné šetření jde dobrým směrem a 

jeho výstupy by mohly být přínosem. Bohužel zásadní nedostatky uvedené níže 

potenciál práce prakticky anulují. 

 

 

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

 

 V úvodních částech práce chybí jakákoli zmínka o jejím cíli, což prakticky 

znemožňuje posouzení řady dalších kritérií. V závěru je sice učiněn pokus dodatečně 

cíl vyjádřit, formulaci však těžko lze akceptovat jako měřitelný cíl („Cílem bakalářské 

práce na téma Jednotné zadání závěrečné zkoušky jako nástroj zvyšování kvality 

vzdělávání v učňovském školství bylo více přiblížit smysl tohoto projektu“) 

 Teoretická část shromažďuje poznatky o závěrečné zkoušce, bohužel autorka téměř 

necituje a neoznačuje původ uvedených údajů, myšlenek a tvrzení, čímž nedošlo 

k naplnění jednoho z důležitých výstupů spojených s psaním bakalářské práce – 

autorka neprokázala schopnost práce s odbornou literaturou a původními prameny. 

Převzatý a vlastní text nelze většinou rozlišit. 
 V praktické části jsou představeny výsledky dotazníkového průzkumu. Vedle 

drobnějších nedostatků je třeba uvést zejména: 

o Vzorek respondentů není dostatečně definován (není jasné, co je základním 

souborem, co výběrovým). Výběr je z nejasného důvodu zaměřen na 

gastronomické obory (autorka udává jako důvod své pracovní zkušenosti, ale 

není jasné, proč by to mělo ovlivnit výběr škol), tím ovšem získaná data jsou 

také omezena, aniž by to bylo kdekoli zmíněno (závěry jsou formulovány jako 

obecně platné, ale z 28 dotazovaných škol bylo 20 s gastronomickými obory) 

o Jsou zmíněny cíle dotazníku, jejich formulace je ale nepříliš zdařilá (2 ze 3 

není formulována jako cíl) 

o Hypotézy nejsou hypotézami, ale i v případě, že je budeme akceptovat jako 

výchozí tvrzení, poněkud se míjejí s uvedenými cíli a zaměřují se převážně na 

zřejmá fakta (zavedení jednotné zkoušky vyžaduje další vzdělávání pedagogů, 

zkouška přispěje ke srovnatelnosti výsledků) 

o V samotném dotazníku je řada otázek, jejichž vyhodnocení se nijak nepromítlo 

do práce, ostatně otázky se míjejí i se stanovenými hypotézami (některé jsou 

nepříliš vhodně formulovány a také zjednodušení odpověďmi ano-ne ztěžuje 

interpretace, ale to je spíše menší problém práce), analýza a interpretace dat 

jsou tak nedostatečné (nebo otázky v dotazníku zbytečné) 

 

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

management 

Beru na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce v systému Theses.cz. 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Formulujte cíl práce dle měřítek SMART 

2. Odůvodněte výběr škol a zamyslete se nad tím, jak by data mohla ovlivnit skutečnost, 

že dotazník je zaměřen na gastronomické obory (tedy výběr respondentů není 

náhodný) 

 

 

V Praze dne 28.8.2015         

 

 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ………………………………. 


