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HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce: Ivana Hrbková Vedoucí práce:  
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Název závěrečné práce:  

Vliv manažerské práce ředitele na kvalitu čtyř a vícetřídních mateřských 
škol 

 

Indikátory kvality závěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika) X    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně 

platných příloh)  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?) Charakteristika cíle (SMART) X    

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe X    

C Dosavadní řešení problému 

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

C2 Relevantní odkazy na 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 a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
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 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
 X   
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Klady práce: 
 

➢ Autorka se zajímavým způsobem zaměřila na analýzu inspekčních zpráv s fokusem na 

silné a slabé stránky ředitelek MŠ. 

➢ Autorka prokázala dobrou orientaci ve zpracovávané oblasti a pochopení kritérií 

„kvalitní školy“ podle ČŠI, což dokázala vztáhnout na zkoumané prostředí vícetříních 

MŠ.  

➢ Teoretická část vytváří vhodnou oporu pro část praktickou, autorka dobře vymezuje 

základní pojmy potřebné pro svou BP  

➢ Popis kritérií kvalitní školy umožnil autorce dobře strukturovat  vlastní výzkumné 

šetření a vytvořil vhodnou oporu pro analýzu získaných dat 

➢ Oceňuji zařazení kapitoly „Závěr teoretické části“, která vhodným způsobem shrnuje 

tuto část BP a usnadňuje tak čtenáři orientaci v textu a připravuje na přechod 

k praktické části 

➢ Kvalitně popsaný cíl práce a jasné výzkumné otázky 

➢ Rovněž hodnotím kladně precizní popis výběru vzorku a celkově popis 

metodologického postupu při praktickém šetření 

➢ Oceňuji také pečlivý popis obsahové analýzy s odkazy na relevantní literaturu 

➢ Autorka provedla kvalitní analýzu, kterou odpovídajícím způsobem zpracovala, 

prezentovala a znázornila 

➢ Považuji za dobré zařazení kapitoly 4.5, která shrnuje výzkumné šetření ještě před 

vlastním závěrem  

➢ Oceňuji také závěrečné návrhy autorky, jak dále směřovat výzkumy v této oblasti 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ Drobné citační nepřesnosti 

➢ Omezila bych barevnost BP, při odborném textu by bylo lepší používat tlumenější 

barvy u grafů a u tabulek by stačila černá barva 

➢ V závěru bych ocenila, kdyby se nejednalo pouze o shrnutí celého textu BP. Autorka 

mohla minimálně popsat hlavní zjištění a přínos pro obor, k tomu se bude moci 

vyjádřit autorka v průběhu obhajoby BP 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 11.7.2019.   

 
 

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

management 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Co považujete za zásadní zjištění Vašeho šetření a jakým způsobem je možné ho využít 

ve školském managementu? 

2. Zvolila jste vícetřídní mateřské školy. Myslíte si, že je u MŠ s méně třídami situace 

odlišná  a případně proč?  

 

V Praze 30.7.2019 
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Zuzana Svobodová 


