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Indikátory kvality záv ěrečné 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 ur čitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
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Klady práce: 
 

� Předložená diplomová práce Evy Strakové si klade za cíl popsat, shrnout a také 
analyzovat polistopadový vývoj správy a řízení školství v ČR, se zaměřením na 
koncipování a konstituování tzv. Národní rady pro vzdělávání. Při stanovení 
parametrů analytické části práce vycházela z obsáhlého popisu a posouzení vývoje v 
této oblasti v ČR a zemích EU a OECD. Při zpracování práce vycházela z mnoha 
podkladových materiálů, vč. zahraničních. Zejména úvodní část diplomové práce, 
která se věnuje popisu situace u nás a v zahraničí, je velmi obšírná a obsahuje velké 
množství informací a údajů, převážně z období 90. let minulého století, což reflektuje 
stav, kdy téma vytvoření Národní rady pro vzdělávání rezonovalo u nás zejména v 90. 
letech minulého století a pak následně až ve druhé dekádě 21. století. 

� Diplomová práce má velký rozsah, který u studentky oceňuji a dokládá její záměr 
prostudovat a pro potřeby práce využít velké množství dostupných podkladových 
materiálů. 

� Za klad považuji také snahu a úsilí Evy Strakové se tématu podrobně věnovat, jakkoli 
je z práce patrné, že dominuje popis stavu věcí a jejich komparace ve vztahu k 
hlavnímu tématu práce. 
 

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

� Jak jsem uvedl v kladech práce, je patrná snaha autorky shromáždit pro potřeby 
diplomové práce velké množství dostupných materiálů. Za jisté negativum považuji 
nižší míru analytické práce s těmito materiály, jejich podrobnější zhodnocení a 
analýzu, zejména ve vztahu k výzkumné části diplomové práce. Výzkumnou část bych 
očekával propracovanější zejména při dovozování jednotlivých závěrů. Z práce také 
není zcela patrné, zda se její výzkumná část opírá o další šetření, která by vedle 
uvedených materiálů a jejich analýzy dále podporovala tvrzení obsažená ve výzkumné 
části a závěrech diplomové práce. 

� V práci jsou drobné rozpory v citacích a popisu vývoje legislativy v ČR, kdy jsou 
např. odlišně uváděny skutečnosti v nastavení kompetencí řízení středního vzdělávání 
u nás na začátku tohoto století. 

� Diplomová práce je svým rozsahem velmi obsáhlá, v některých pasážích to lze vnímat 
trochu ke škodě věci, jakkoli jsem již ocenil rozsah shromážděného a zpracovaného 
materiálu. 

 
 
Vzal(a)  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 
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Hodnocení práce:  Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management 

vzdělávání. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaké jsou podle Vás hlavní důvody, proč se nepodařilo v letošním roce v Parlamentu 

ČR prosadit návrh na vytvoření Národní rady vzdělávání u nás. Jak vnímáte tyto důvody 

ve světle věcných závěrů své diplomové práce. 

2. Charakterizujte současný systém správy a řízení školství v ČR, definujte jednotlivé 

stupně řízení, jejich pravomoci a kompetence. 

 

 

V Praze dne 2. 9. 2016 

 

 

Jindřich Fryč 

podpis 


