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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň  x    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

3 k Opatření děkana č. 8/2015) 
x 

 
  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru  x   

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?) 
 

x 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti x    

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
x    

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu x    

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
 x   

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce  x   

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 

předpokladů 
 

x 
  

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje  x   

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů   x   

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků  x   

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce   x  

F Závěry. Přínos pro studovaný obor 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce  x   

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu  x   

F3 Adresné vyjádření o využití práce   x  

F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
 

 
x  
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Klady práce: 
 

➢ Práce je psána kultivovaně, autorka prokazuje, že je schopna dobře pracovat 

s odbornou literaturou. 
 

 

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

➢ Teoretická neujasněnost tématu – není příliš jasné, co autorka považuje za metody a 

co za postupy sebeřízení (je to velmi patrné například v rozporu chápání 

psychohygieny jako metody a/či postupu sebeřízení v subkapitole 3.1, ale zároveň 

autorka mluví o metodách sebeřízení v oblasti duševní hygieny na str. 48. Ocenila 

bych vyjasnění pojmů u obhajoby práce. 

➢ Určitý nesoulad mezi název, cílem a obsahem práce (očekávala bych více textu a více 

spojení sebeřízení s osobními kompetencemi manažera – ředitele školy, očekávala 

bych vyjasnění vztahu mezi sebeřízením a osobními kompetencemi, mezi osobními a 

osobnostními kompetencemi). 

➢ Teoretická část práce působí slovníkově, text v kapitolách místy není spojitý, 

nenavazuje, není plynulý (patrné například v kapitole 2). 

➢ Odkazování by mělo být pečlivější. 

➢ V empirické části práce není zcela vyjasněno, proč autorka pro dosažení cíle své 

práce, jímž je „identifikovat a navrhnout vhodné metody a efektivní postup pro 

sebeřízení ředitelů škol“, realizuje šetření zaměřené na to, jak sami ředitelé v praxi 

tyto metody a postupy (a jde vůbec o metody a postupy?) využívají a jak je získali a 

dále šíří. Byli snad respondenty nejúspěšnější ředitelé (ať již bychom úspěch 

definovali jakkoliv), aby na základě jejich zkušenosti (tedy jakýchsi „best practices”) 

mohla autorka dát určitá doporučení? Nebo dává doporučení vyplývající z šetření bez 

ohledu na to, zda je daný ředitel ve své funkci úspěšný/efektivní? Má pak výsledek 

šetření váhu? Na čem je pak tato váha či významnost založena? 

➢ U části otázek nechápu vazbu na cíl výzkumu a cíl práce a z čeho otázky vycházejí, 

resp. na základě čeho je autorka tvořila (např. celé téma 1, téma 3, téma 4 ad.) – 

ocenila bych u obhajoby vysvětlení vazby na cíl práce. 

➢ Nerozumím, z čeho vychází návrhy v kapitole 5 – například proč autorka navrhuje 

rozvoj fyzického fondu (fondu?) v dotaci 3–6 hodin týdně nebo např. 30 minut každý 

druhý den s cílem rozvíjet vytrvalost, pružnost a sílu. Jak to vyplývá z textu teoretické 

části práce nebo z provedeného šetření? Návrhy by měly vycházet z textu práce, 

neměly by zde být doplněny další zdroje (zde Covey). Potom by totiž byl předchozí 

text práce tak nějak zbytečný. Toto se projevuje i u dalších doporučení. 

➢ Seznam zdrojů je vytvořen podle dvou různých citačních norem. 
 

 

Vzal(a)  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 12.7.2016. 

 

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

vzdělávání. 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Autorka vyjasní terminologii – zejména co jsou metody a co jsou postupy sebeřízení, 

jaký je mezi nimi rozdíl, co z uvedených metod a postupů je metoda, co postup, co něco 

úplně jiného (např. podmínka pro sebeřízení). 

2. Autorka vyjasní nejasnosti v metodologii práce – proč realizovala rozhovory 

s respondenty, zda se jednalo o nějakým způsobem výjimečné ředitele škol, zda je 

opravdu možné dávat na základě tohoto šetření nějaká závaznější doporučení pro 

všechny, zda například sebeřízení není natolik individuální záležitostí, že pro něj jen 

velmi těžko můžeme stanovit nějaká obecná pravidla a doporučení. 
 

 

V Praze             dne 2.9.2016 

 

 

Miroslava Dvořáková 

 


