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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    



 V anotaci je vymezen cíl práce: „… kriticky popsat současný autoevaluační proces v Domě 

dětí a mládeže a vyhodnotit jeho funkčnost.“ 

 

Nedostatky práce: 

Teoretická část: 

 Autorka využívá k vymezení jednotlivých termínů citace, ale chybí jejich komparace a 

následné vymezení, text je tak složen téměř celý z citací, nikoliv z vlastního textu 

autorky 

Výzkumná část: 

 Používání Wikipedie jako zdroje informací (s. 31) 

 V rámci popisu úvodního brainstormingu (35) není zcela zřejmé, zda respondenti 

hovoří o evaluaci sebe sama nebo o evaluaci organizace. 

 Analýza jednotlivých dokumentů je velmi stručná, pouze popisná, neodpovídá 

výzkumné metodě (např. ve shrnutí autorka hovoří o diagnostice dětí (s. 38: 

„Diagnostika dětí je nedostačující: Obsahuje málo podkladů dokazujících vývojový 

posun dětí.“, v dokumentech ji nekomentuje) 

 Na s. 39 autorka popisuje rozhovor jako nestrukturovaný, nicméně vzápětí konstatuje, 

že otázky si připravila dopředu, na základě zjištěných informací a na základě 

výzkumné otázky a tvrzení 

 Otázky v dotazníku nejsou dobře formulovány (např. otázka 2 – s. 59) 

 Shrnutí dotazníkového šetření (s. 51) je opět tvořeno citacemi odborné literatury a 

nevede k vyhodnocení cíle práce 

Závěr práce: 

 Autorka nehovoří o funkčnosti procesu autoevaluace, který si vytkla v cíli práce, cíl 

tak nelze považovat za naplněný 

Formální nedostatky: 

 V klíčových slovech chybí DDM jako stěžejní subjekt sledování 

 Nejasnosti v textu (s. 8 – „Jejich vysvětlení /z předchozího textu zřejmě odporu 

k evaluaci/ není jednotné ani v rámci kurikulárních dokumentů.“ ) 

 Hlavní a dílčí nadpis si neodpovídají (4.7 – autoevaluační systém, 4.7.1 struktura 

hodnocení – přitom autorka oba termíny popisuje jako odlišné) 

 Časté používání podmiňovacího způsobu vyvolává dojem nepřesvědčivosti textu 

 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 27.7.2015 jsem zkontrolovala a 

beru jeho obsah na vědomí. 

 

Hodnocení práce: Vzhledem k velkému množství výše uvedených nedostatků práce 

nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 12 tvrdíte, že: „Reflexe je metodou vyhodnocování pedagogického procesu.“ 

Nepoužívá se tedy i v jiných oblastech? Je reflexe pedagogického procesu něčím 

specifická? 

2. Vysvětlete poslední odstavec kapitoly 4 (s. 16). 

3. Proč jste do výzkumu nezařadila externí zaměstnance? Jejich počet (100) značně 

převyšuje počet respondentů – interních zaměstnanců (8). Považujete získané 

výsledky za relevantní? 

 

 

V Praze 20.8.2015                                                                    Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.                    


