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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    

 

 

 



   Autorka předkládá opravenou verzi své v červnu 2015 neobhájené diplomové práce. 

Z uvedeného důvodu se tato skutečnost objevuje v protokolu o shodě závěrečných prací ze 

dne 26.07. 2015, kde je logická shoda s touto předchozí prací. V ostatních případech jde o 

shody s legislativním vymezením problematiky 

 

Klady práce: 

 

 Již v úvodu nastavuje studentka ambiciózní laťku analyzovat dosud u nás 

nepublikovanou situaci v několika zemích 

 Patrný zájem o problematiku a snaha o využití výsledků práce dalšími osobami či 

organizacemi 

 Shromáždění poměrně rozsáhlého souboru materiálů a zdrojů 

 

Nedostatky práce: 

 

 Nepřesnosti v části 1.2 varianty vzdělávání ředitelů. Magisterské navazující studium 

(patrně má autorka na mysli Management vzdělávání) není v současném systému 

zakotveno jako vzdělávání ředitelů. Doktorské studium je v textu chybně označeno 

jako PhDr. 

 Překlepy a pravopisné chyby (liniový manažeři, manažerská práce ředitele můžeme 

přirovnat práci liniového manažera ve spojitosti s personalistou, vedoucí zaměstnanci 

pověřené řízením, z modelu by měli vycházet požadavky, organizace byla založena ke 

spuštěním Marshallova plánu, ředitele musí mít certifikát…) 

 Použití kondicionálu v teoretické části (1.3 – budoucí ředitel by měl být během studia 

obeznámen) 

 Obecná nepodložená tvrzení (v současné době si většina ředitelů uvědomuje) 

 Poněkud povrchně zpracovaná kapitola o rolích ředitele školy, opět obsahující vlastní 

hodnotící soudy autorky (za nejdůležitější kompetenci vidím ty manažerské) 

 Dílčí faktické nepřesnosti (předpokládám, že vzdělávání zdravotnického personálu 

nezačalo až v 70. letech XX. století) 

 Diskutabilní komparace (Education Act – školský zákon), nepřesný překlad (school 

leaders – přitom v ostatních termínech je užito jednotné číslo) 

 Ve shrnutí teoretické části je uveden pramen (odkaz pod čarou č. 48), který je 

zastaralý a neodpovídá současnému stavu požadavků kladených na osobu ředitele 

školy, nejsou uvedeny mnohé aktuální práce zabývajícími se tímto tématem 

 Část 3.3 – ředitelé v jednotlivých zemích – velice povrchně zpracováno 

o Situace v ČR je popsána jediným odstavcem převzatým z dokumentu OECD 

o Situace v USA – není patrno, z jakého dokumentu autorka čerpala 

 Část 3.5 – v popisu situace v ČR jsou uvedeny různé druhy ředitelského vzdělávání, 

některé z nich ovšem stojí mimo systém (MBA pro ředitele) 

 Část 3.6 – autorka zjišťuje povinnost manažerské praxe, není ovšem patrno, co má ve 

skutečnosti na mysli (např. česká školská legislativa tento termín nezná) 

 Část 3.7 – situace v ČR popsána velice zmatečně 

 Část 3.8 – složení studia ředitelů  - opět situace v ČR popsána nepřesně a s logickými 

chybami 

 Další nepřesnosti (většina nových ředitelů se rekrutuje z řad učitelů – toto tvrzení je 

v rozporu se zákony 561 a 563) 

 

      Již jsem uváděl, že autorka práce stanovila náročný cíl komparovat situaci v méně 

známých zemích a obohatit tak obor Management vzdělávání, popř. i čtenáře hůře 



dostupnými informacemi. Bohužel tento záměr se obrátil spíše proti ní samotné, neboť se 

víceméně jedná o shromáždění povrchních údajů a následnou topornou snahu o komparaci 

vzdálených oblastí. 

 

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

vzdělávání nesplňuje. V současné podobě obsahuje veliké množství zajímavých a užitečných 

údajů, s nimiž by bylo ovšem potřeba dále pracovat. Zejména komparace situace 

v jednotlivých zemích má značné trhliny a vyznačuje se povrchním zpracováním.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V textu uvádíte, že např. v Chile je pouze jedna instituce zabývající se vzděláváním 

ředitelů škol. Přitom v části 3.7 uvádíte, že je to v posledních letech v této zemi 

prioritní otázka – vysvětlete tento rozpor 

2. V části 3.8.1 uvádíte, že v celé naší zemi je pouze jediná fakulta, která zajišťuje 

vysokoškolského vzdělání pro ředitele škol. V jiné části textu zmiňujete i jiná 

pracoviště než CŠM PedF. Jaká je skutečnost? 

 

 

 

V Praze dne 23. srpna 2015       Václav Trojan 


