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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: 
 

➢ Autorka si vybrala důležité téma komparace národních rad vzdělávání v zemích 

OECD 

➢ Práce má mezinárodní přesah 

➢ Podrobné zpracování tématu, rozsah práce přesahuje požadovaný limit 

➢ Poměrně vyčerpávající popis vývoje vzdělávací soustavy v České republice za 

posledních dvacet let (odborný čtenář by ovšem jistě využil přesnější odkazování na 

prameny či zdroje schémat, např. str. 32) i odpovídající popis legislativního vývoje 

➢ Shromáždění zajímavého souboru vývoje názorů na proces debat o zřízení rady pro 

vzdělávání v českém kontextu (ač opět leckde není poznat, odkud bylo čerpáno – např. 

názory některých politiků jsou parafráze, komentáře nebo doslovný přepis?) 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ V teoretické části (např. část 1.1 Podstata řízení) bylo možno použít modernější 

odbornou literaturu 

➢ Část 1 odkazuje velmi málo na prameny, přitom se o nich autorka obecně zmiňuje 

(např. výzkum OECD) 

➢ Nepřesnost na počátku části 2.1 (autorka chtěla zřejmě uvést bezprostředně 

osvobození) 

➢ Poměrně vyčerpávající pasáže o vývoji vzdělávací soustavy po roce 1990 nemají vždy 

přímou souvislost s tématem práce, k problematice národních rad pro vzdělávání se 

autorka dostala až na stránce 61 

➢ Mezinárodní situace (např. v Maďarsku) je reflektována ze zdrojů téměř dvacet let 

starých (ÚIV 1997), je diskutabilní, zdali se situace nezměnila 

➢ Situace v popisovaných zemích je pouze popsána bez náznaku snahy o analýzu či 

komentář 

➢ Část 5.1 se nazývá Stanovení výzkumného problému, přitom není žádný uveden 

➢ Interpretační část výzkumu (část 5.6) deklaruje reflektovat situaci v zemích OECD, 

najednou se objevují interpretace z České republiky, které ovšem nemohou hodnotit 

výsledek, ale dílčí části nedokončeného procesu (otázky č. 4 a 5 hovoří o členech 

národní rady pro vzdělávání, která ovšem dosud neexistuje – má být uvedeno, že jde o 

návrhy a diskuze) 

➢ U části 6.1 není jasné, o jakou národní radu se jedná 
 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 25. července 2016. 

 

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

vzdělávání. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Uveďte, podle jakých kritérií jste vybrala země, jejichž situaci v oblasti národních rad 

pro vzdělávání komparujete 

2. Připravte konkrétní naplnění cíle Vaší práce s jasně dokladovanými argumenty 

 

V Praze 1. září 2016        Václav Trojan 


