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Název bakalářské práce: 
Možnosti spolupráce velkoměstské a vesnické školy s jejich okolím 

 

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. 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?)   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 – školský management. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání. 
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Charakteristika a klady bakalářské práce: 
 

➢ Téma předložené BP je aktuální, zajímavé a profesně významné. 

➢ Cílem práce bylo „identifikace možností spolupráce s okolím dvou vybraných 

základních škol z rozdílných prostředí, a to jedné vesnické a jedné pražské. Dále 

budou komparovány zjištěné informace o PR obou škol.“ (str. 7).  

➢ Autor projevil značnou ochotu a aktivitu při zpracování předložené BP. Pravidelně 

chodil na konzultace, ale ani to bohužel nepřispělo ke zdárnému výsledku.  
 
 

Nedostatky práce: 

 

➢ Abstrakt neobsahuje požadovaných 200 slov. 

➢ Nejasné citace (není zřejmé, co jsou přímé a nepřímé citace). 

➢ Gramatické a stylistické nedostatky; některé formulace jsou krkolomné  

a terminologicky nesprávné. 

➢ V podkapitole 1.3.3 „Školy na PR nejsou samy“ je zařazena pasáž o práci s nadanými 

žáky, která nemá s obsahem kapitoly žádnou souvislost. V závěru této kapitoly autor 

uvádí, že „školy je, na základě podnětů pedagogických pracovníků, připravit plán 

DVPP na nadcházející školní rok a projednat ji na prvním setkání pedagogické rady“ 

(str. 19), což je skutečně mimo téma kapitoly i cíl BP. 

➢ Značně problematické je tvrzení, že „Pražská škola je specifická tím, že musí bojovat 

o přízeň žáků a jejich rodičů“ (str. 4). Skutečně? Jak jste na to přišel?  

➢ Z metodologického hlediska lze mít výhrady k praktické části BP. 

➢ Příliš krátký závěr. 

➢ Seznam použitých informačních zdrojů vykazuje řadu chyb. Autor píše o spolupráci 

škol a PR a necituje de facto žádnou monografii, ani odborný text k tomuto tématu.  

➢ Předložená BP nepůsobí dojmem odborné kvalifikační práce… 

➢ Celkový počet znaků je na hraně – viz Opatření děkana č. 37/2017, čl. 6, odst. 1a), kde 

je uveden minimální rozsah vlastního textu bakalářské práce v rozsahu minimálně 

72 000 znaků. 

 

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce  

ze dne 23. července 2020.  Nebyla nalezena shoda. 
 
 

Hodnocení práce: Práce, i přes zřejmou a značnou snahu autora, nesplňuje požadavky kladené 

na daný typ práce v oboru Školský management, a proto ji nedoporučuji k obhajobě. 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Můžete se vyjádřit k zásadním nedostatkům, které jsou uvedeny výše. 

2. Jak máme rozumět jednomu z klíčových východisek BP: „Pražská škola je specifická tím, že 

musí bojovat o přízeň žáků a jejich rodičů“? Skutečně? Máte k tomuto tvrzení exaktní údaje? 

 

V Praze 24. srpna 2020 

 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA  


