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Technické parametry práce:  

  

Počet stránek textu (bez příloh): 59  

Počet titulů v seznamu literatury: 60 
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Formální zpracování   

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,   

stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)  

  

  

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,   

parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)  

  

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,   

průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)  

  

  

Metody práce  

  

Vhodnost použitých metod  

  

Využití metod  

  

Využití praktických zkušeností  

 

 

  

Obsahová kritéria a přínos práce  

  

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,   

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)  

  

Naplnění cílů práce  

  

Vyváženost teoretické a praktické části   

 

 

  X      

  X      

 X      

  X      

     X    

        

 X       

  X      

   X    



Návaznost kapitol a subkapitol  

  

Dosažené výsledky                                                                      

 

  

Vhodnost prezentace závěrů práce  

  

Celkové hodnocení práce:  
Volba tématu a typ bakalářské práce:  

 

Výběr tématu bakalářské práce je aktuální, protože čeští ředitelé základních škol tráví ve 

srovnání s ostatními státy v Evropě vůbec nejvíc času administrativou. Autorka navazuje 

výběrem tématu i s ohledem na její studium managementu.   

Teoretická část:   

Autorka si stanovila cíl práce, kterým bylo zjistit, jak je možné, že ředitel školy nemá dostatek 

času na řešení problematických situací, týkajících se pedagogických pracovníků a samotných 

žáků, ačkoliv by měla být výchova a vzdělávání primární funkcí školy. 

V teoretické části se autorka pokusila vymezit náplň práce ředitele základní školy opírající se 

o platnou legislativu, analýzy a odbornou literaturu. V celé šíři aktivit, které řeší ředitel školy 

se na výklad administrativní zátěže zaměřuje výčtem úkolů po jednotlivých kapitolách a 

shrnutí administrativní zátěže je popsáno v kapitole 3.6. Možná by stálo za to věnovat větší 

pozornost vysvětlení, proč zvolila takový postup výkladu. Je na škodu že není rozvedená 

kapitola 4 a to srovnání se zahraničím - studie ekonomického institutu Cerge.  

Empirické část:  

Cílem empirické části bylo zjistit, jaké faktory administrativního řízení ředitelé vnímají, jako 

zatěžující a následně navrhnout změny, jež by vedly k jejímu snížení. Autorka zvolila 

kvalitativní výzkum, no interpretace výsledků chybí, rovněž diskuze výsledků. Je vidět že je 

analýza výsledků dělána ve spěchu, bez zamyšlení a vysvětlení.   

V práci jsou badatelné překlepy a různé formy citace. 

  

  

  Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:  

1. Co Vás na výsledcích výzkumu překvapilo? 

2. Jak byste interpretovala výsledek dotazu: Jaké faktory administrativního řízení 

vnímají ředitelé základních škol jako zatěžující? 

3. Jaké navrhujete změny, jež by vedly ke snížení administrace v práci ředitelů škol na 

základě vašeho výzkumu? 

    

Závěr:  

Autorka přistupovala k tvorbě bakalářské práce snaživě, ale bohužel zůstali mezery 

v empirické části, kde konzultace již neproběhly.         

  

Doporučení k obhajobě: doporučuji  

Navrhovaná klasifikace:    v e l m i  d o b ř e   
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