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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 
 

 
  

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: 

➢ Autorce se podařilo naplnit stanovený cíl a podrobně zmapovat situaci v církevním 

školství, pokud jde o počty škol, jejich zaměření, dobu vzniku apod.  Vznikl tak 

jedinečný a ucelený přehled a současně představa o časovém vývoji v tomto sektoru 

školství.  

➢ Podařilo se shromáždit množství údajů z různých zdrojů. 

➢ Srovnání s církevním školstvím na Slovensku je velmi cenné. 

➢ Všechna data jsou pečlivě a přehledně zpracována a vyhodnocena 

➢ Jasně stanovený a naplněný cíl práce. 
 

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

 

➢ I když je práce formálně členěna na teoretickou a výzkumnou část, ve skutečnosti text 

tomuto členění neodpovídá a teorie se volně ve všech kapitolách prolíná s údaji 

vyplývajícími z analýzy dokumentů nikoli teoretické povahy.  

➢ Z popsané metodiky jsem získal dojem, že autorka jako primární dokument pro 

analýzu použila publikaci Atlas školství, což ovšem je pouze komerční publikace bez 

garantovaných či recenzovaných údajů. Z textu pak nevyplývá míra ověřování údajů 

podle školského rejstříku, což je jistě spolehlivější databáze (i když v některých 

případech autorka zaznamenává srovnávání s rejstříkem). 

➢ Rozsáhlé části textu zaujímá seznam církevních škol s jejich obory a základní 

charakteristikou, což se hodí spíše pro přílohu 

➢ Je škoda, že autorka více nevyužila příležitosti k naplnění názvu práce („trendy“) a 

nezabývala se širšími otázkami a problematikou církevního školství v obecnější či 

teoretičtější podobě (nicméně cíl práce byl stanoven jasně a také tak naplněn). S tím 

trochu souvisí i poměrně malé zastoupení teoretických publikací v seznamu literatury 

(označeném odpovídajícím způsobem jako „seznam informačních zdrojů“).  
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 20.4.2017. 

 

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

vzdělávání. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Za stěžejní podklad pro práci a hlavní zdroj dat uvádíte tzv. Atlas školství. Jak 

hodnotíte jeho spolehlivost a víte, jak tato data vznikají? 

2. Jak je situace v církevním školství (u nás i na Slovensku) ovlivněna postavením církví 

ve smyslu závislosti na státu? (v ČR nebyla dosud provedena úplná odluka církve od 

státu, teprve se chystá 

 

V Praze  dne 14.5.2017 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

Podpis: ………………………………. 


