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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, 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. 38/2020, 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: 
 

➢ Téma práce je aktuální, a to zejména v době zvýšené potřeby komunikace 

prostřednictvím internetu, vztahuje se ke školskému prostředí a navazuje i na podmínky 

dokumentu Kvalitní škola ČŠI (Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání na školní rok 2020/2021). 

➢ Struktura obsahu bakalářské práce je zpracována ve vazbě na téma práce, proporčně je 

obsah vyrovnaný. 

➢ V úvodu autor vstupuje do řešené problematiky, formuluje cíl i výzkumné metody 

k jeho dosažení.  

➢ V teoretické části autor vychází z relevantních zdrojů, které cituje. Pojednání 

teoretických východisek vytváří potřebnou základnu pro řešení tématu. Zajímavým  

a přínosným zdrojem, který autor využívá nejen v teoretické, ale i v empirické části, je 

www.scoolweb.cz, který je přehlídkou finalistů, nejúspěšnějších webů, a obsahuje také 

kritéria zpracovaná pro hodnocení školních webů tzv. kritéria dobrého webu. 

➢ Výzkumné otázky jsou reflektovány v dotazníku a jsou také východiskem pro rozhovor, 

prostřednictvím hypotéz autor formuluje výzkumné předpoklady. Metodiku 

výzkumného šetření je možné hodnotit jako vhodnou ve vazbě na cíl práce, výstupy 

jsou zpracovány přehlednou formou, u obsahové analýzy webů škol autor využívá 

subjektivní bodové hodnocení podle kritérií scoolwebu. Ocenit je možné zpracování 

výstupů s využitím více přístupů. Rozhovory byly naplánovány dva, uskutečněn jeden, 

což je v současné době celkem pochopitelné a není na závadu výstupů. 

➢ Návratnost dotazníků ze škol je 14 % a 16 %, avšak celkové počty respondentů jsou 

poměrně četné, závěry je možné z nich pro účely řešené problematiky vyvodit. 

➢ Autor představil promyšlenou koncepci výzkumného šetření, kterou je možné 

opakovaně k vyhodnocování marketingové komunikace využívat a přispívat k jejímu 

zkvalitňování. Navrhovaná doporučení jsou směřovaná ke konkrétním školám. 
 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ V bakalářské práci se vyskytují drobné formální nedostatky (např. s. 13, více autorů – 

mezi posledními dvěma chybí spojka „a“, s. 15 In bez dvojtečky u sekundárního 

citování, s. 26 v závorce ISBN, s. 27 – přímá citace není kurzívou, na s. 44 nadpis 

modrou barvou, s. 21 velké písmeno u České školní inspekce apod.) 
 
 

Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 18. dubna 

2021. Shoda je menší než 5 %. 
 
 
 

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

management. 

 

 

 

http://www.scoolweb.cz/
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Záměrně jste si vybral dvě školy, každou z jiného prostředí. Jak se naplnila Vaše 

očekávání právě z tohoto výběru? 

2. Z rozhovoru s ředitelem školy v Praze 12 vyplynulo, že by škola chtěla v budoucnu  

do komunikace zahrnout více žáky školy. Jaký konkrétní způsob zapojení žáků byste 

navrhoval?  

 

 

V Praze 7. května 2021 

 

Ing. Lucie Paulovčáková, Ph.D., MBA 


