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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    



Slovní vyjádření k přínosu práce: 

 

Úvodem považuji za nutné předeslat, že studentka si zadala bakalářskou práci v roce 2011 a 

odevzdala v roce 2015; během této doby se na katedře CŠM zásadně proměnily požadavky na 

kvalitu zpracování, přičemž text J. Pošepné zůstal bohužel ukotven ve starém paradigmatu. Je 

škoda, že bakalantka při prodlužování svého studia nevzala tyto skutečnosti do úvahy a 

neaktualizovala koncepci práce. Nyní stojíme před dilematem, kdy na jedné straně nelze 

bakalantce upřít erudici a rozhled po problematice (z textu je patrná její detailní 

obeznámenost a praktická zkušenost s JZZ), z pohledu dnešních nároků však musím upozornit 

na některé podstatné nedostatky, zejména teoretické a metodologické.   

Vlastně celá stať od s. 11 do s. 27, kterou autorka označila jako „teoretickou část“, fakticky 

postrádá vazbu na jakoukoli teorii školského managementu. To je patrné již jen 

z přehledu zdrojů, ke kterým se autorka odkazuje – příručky, mediální zprávy, právní 

předpisy. Ty ovšem nelze uznat za odbornou literaturu, která má být podle nových pravidel 

reprezentována alespoň 5 solidními odbornými, recenzovanými tituly. Kdyby autorka byla 

bývala se svým vedoucím text práce znovu konzultovala, určitě by jí bylo doporučeno 

zabývat se např. teoretickými aspekty kvality vzdělávání a nástroji evaluace skutečně 

osvojeného kurikula, ostatně odborný termín „kvalita“ je obsažen přímo v názvu práce. Pokud 

bakalantka hodlá ukončit touto prací studium oboru školský management, měla se v teoretické 

části zabývat skutečně problematikou řízení, v tomto případě řízení kvality na základě zpětné 

vazby z JZZ, popř. strategickým řízením učňovského školství jako specifického segmentu 

české vzdělávání apod. 

O cíli teoretické části práce se dočteme v abstraktu, a to celkem vágně, srov. s. 5 „seznámení s 

novou podobou závěrečné zkoušky ve středních odborných školách“ a znovu v kapitole Závěr 

v poněkud odlišné formulaci „Cílem bakalářské práce na téma Jednotné zadání závěrečné 

zkoušky jako nástroj zvyšování kvality vzdělávání v učňovském školství bylo více přiblížit 

smysl tohoto projektu.“ (s. 56) Cíl samotného výzkumu je rozveden do 3 otázek a 3 hypotéz 

(s. 29-30). Při naplňování teoretického cíle, jak je uvedeno přímo v textu na s. 56, autorka 

vycházela „zejména z článků a analýz v odborných publikacích, oficiálních internetových 

stránek NÚV a MŠMT.“ K tomu viz výše. Realizace výzkumného šetření je zapřena 

v dotazníku administrovaném 3 školám (s. 29). Použitá škála „ano-ne“ v dotazníku pro 

zástupce ředitele mi přijde nedostatečně jemná, přičemž alespoň některé položky by si 

žádaly prostor pro širší slovní odpověď. Vyhodnocení dotazníku na s. 31-53 působí poněkud 

monotónně a mechanicky. Ke každé otázce autorka uvádí grafické vyjádření výsledků a 

kratičký, několikařádkový slovní opis získaných dat. Jako analýza výzkumu je tento přístup 

nedostatečný. Při absenci důkladné interpretace výzkumných zjištění jsou potom závěr 

v kap. 2.1.4 provedeny jakoby „šmahem“ a zkratkovitě. Tvrzení, že „žádná z oslovených škol 

nebude mít problémy se zavedením nového modelu závěrečné zkoušky, protože již začleňují 

nové prvky do svých koncepcí“ (s. 56) působí poněkud ukvapeně a budoucí vývoj ho prověří.  

Vedle shora uvedeného musím upozornit, že rozsah vlastního textu, tedy počínaje Úvodem a 

konče seznamem použité literatury, představuje 63 410 znaků vč. mezer, čili necelých 36 

normostran, což je pod normou stanovenou pro bakalářské práce.  

 

 

 

 



 

 

 

 

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

management 

 

 

 

V Oxfordu dne 31. 7. 2015  

 

 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


