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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.     

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: 

 

 Srozumitelná formulace cíle diplomové práce s jeho podrobnější specifikací – 

vymezení dílčích cílů i jejich charakteristik. 

 Teoretická část logicky propojuje obecný pohled na proces hodnocení s jeho 

implementací do činností jednotlivých účastníků hodnocení v rámci tématu diplomové 

práce.  

 Účelně provedená pilotáž dotazníku, na základě níž autorka upravila některé 

dotazníkové položky. 

 Vyhodnocení výzkumného šetření je velice podrobně provedeno, mimo jiné jde také 

o komparaci přístupů k hodnocení ředitelů škol ze strany různých zřizovatelů. Tímto 

autorka vhodně propojila cíl diplomové práce s výzkumnou částí a zajistila tak jeho 

naplnění. 

 Jasné vyjádření, v jakých oblastech lze výsledky práce využít. 

 

Nedostatky práce: 

 

 Poněkud vágní zasazení cíle diplomové práce do kontextu studovaného oboru – 

vhodné by bylo konkrétní vymezení provázanosti cíle práce s manažerskými 

funkcemi. 

 V teoretické části chybí v některých kapitolách autorčin pohled na danou problematiku 

– jako příklad je možno uvést kapitolu 1.1.3 – Časový průběh hodnocení – v níž je 

uvedeno množství citací či odkazů na odbornou literaturu, avšak jejich shrnutí či 

dopad na téma diplomové práce absentuje.  

 Na s. 16 se hovoří o hodnocení mentory pouze v souvislosti s adaptací nových 

pracovníků – primárním úkolem mentora však není hodnocení pracovníků, jeho úloha 

je mnohem širší a naopak věnuje se i zkušeným pracovníkům. Jde tedy o zúžené 

vyjádření role mentora v procesu podpory zaměstnanců. 

 Chybějící shrnutí poznatků vyplývajících z teoretické části diplomové práce. 

 V empirické části chybí jasné vymezení výzkumného problému a rovněž jasná 

charakteristika výzkumného vzorku. Není jasný výběr základního a výběrového 

vzorku respondentů – je uvedeno pouze, že se autorka inspirovala „pozorováním 

diplomových prací“. 

 V rámci zjišťování kritérií hodnocení mají respondenti k dispozici úplný výčet zřejmě 

bez možnosti doplnit ještě další kritéria. 

 Drobné pravopisné či formální nedostatky, např. s. 37, 39. 

 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte, jakým způsobem jste vybírala vzorek respondentů, vysvětlete význam 

základního a výběrového souboru respondentů (s. 38). 



2. Z jakých zdrojů jste čerpala při vymezování nabídky kritérií pro hodnocení ředitelů 

škol, kterou jste předložila respondentům, např. s. 73? 

3. Zhodnoťte pořadí zřizovateli nejčastěji používaných forem hodnocení ředitelů škol 

uvedených v závěru diplomové práce. 

 

 

V Praze dne 22. 8. 2015 

Romana Lisnerová 


