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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: 
 

➢ práce se zabývá strategií zřizovatelů škol při obsazování míst ředitelů mateřských škol 

a vyhlašování konkurzů na tato místa, 

➢ oceňuji snahu autorky zjistit objektivní důvody vyhlašování konkurzů na ředitele 

mateřských škol, způsob jejich výběru a míru podpory uchazečů o tato místa.  
 

Nedostatky práce: 
 

➢ nevhodně formulovaná druhá výzkumné otázka, 

➢ v textu chybí jasné vymezení právních předpisů při jejich prvním použití, 

➢ práce se zaměřuje na veřejné mateřské školy, ale v textu jsou neustále zmiňovány i školy 

jiných zřizovatelů, 

➢ u podkapitoly 2.1.3 je uvedena nepřesnost ve stanovení členů konkurzní komise a je 

odkazováno na nesprávný právní předpis, 

➢ jmenováním ředitele do funkce se nezakládá zřizovací listina (s. 19), 

➢ některé teoretické pasáže se v textu opakují v různých kapitolách (např. s. 12 a 19) a 

text je neuspořádaný, 

➢ na s. 21 je uveden výčet právních předpisů, jejichž souvislost s tématem není vysvětlena, 

➢ na s. 22–23 je uveden výčet případů rozhodování ředitele ve správním řízení, včetně 

základních a středních škol, které nejsou předmětem zkoumání, 

➢ práce obsahuje stylistické nedostatky.  
 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne  

21. dubna 2022 (v systému Theses.cz) a ze dne 19. dubna 2022 (v systému Turnitin). Byla 

zjištěna míra shody 6 %. V systémech Theses a Turnitin jsou zjištěny vyšší shody, po 

podrobném shlédnutí se však jedná o řádné citace, části parafrází či shody metapopisů 

(náležejících šabloně).  
 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce ve studijním programu 

Školský management.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaká zásadní doporučení máte pro uchazeče o pozici ředitele mateřské školy?  

2. Jak byste realizovala v praxi Vaše doporučení, aby součástí konkurzního řízení byla 

předběžná informační schůzka se zřizovatelem a případně i možná návštěva dané školy? 

 

V Praze 5. května 2022 

 

Eva Urbanová 


