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Indikátory kvality závěrečné práce 
Pomocný rejstřík pro hodnocení závěrečných prací.  

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A2, práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
  X 

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu z oblasti 

řízení ve školství (nikoli o shrnutí subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popis jednoho projektu atd.). 
  X 

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?)  
  X 

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury; 

akcent na manažerskou literaturu. (Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně internetu.) 
  X 

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu.    X 

B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, nejde o 

mechanické výpisky z literatury. 
  X 

C Výzkumná část 

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. 

 
  X 

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud typ výzkumného problému 

umožňuje hypotézy formulovat). 
 X  

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje.   X 

D Analytická část 

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů.   X  

D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované vyjádření 

číselných údajů. 
  X 

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce.   X 

E Závěry. Přínos pro sféru řízení 

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není 

redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) 
  X 

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, metodické 

postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
  X 

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít v práci řídícího pracovníka.   X 

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školství. 
  X 

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a struktury 

(titulní list, čestné prohl., resumé, klíčová slova, obsah…), grafická a typografická úroveň práce… 
 X X 

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah).   X 

F3 Bibliografie dle platné normy.   X 



Klady práce: 

- Autor si v široké problematice řízení lidských zdrojů velmi vhodně a přesně vymezil téma své práce; 

jeho rozsah se může jevit jako „nevelký“, ale pro účely a možnosti bakalářské práce je naprosto 

dostačující, umožňuje dobře stanovit splnitelné cíle práce. Navíc jde o oblast, která vlivem specifik 

řízení školy jako vzdělávací instituce (důraz na pedagogy) zůstává poněkud stranou zájmu školského 

managementu, přestože, jak autor správně zdůrazňuje, musí být nedílnou součástí systému 

personálního řízení škol. 

- Toto účelové a především opravdu účelné „zúžení“ tématu (myšleno v pozitivním smyslu) umožnilo 

autorovi vytvořit práci s přehlednou obsahovou strukturou (drobné připomínky a návrhy viz níže).  

- Stejně pozitivně se to odrazilo i v teoretické části, neboť na tuto část pracovníků škol se obecné 

zásady hodnocení zaměstnanců aplikují v podstatě snáze než na zaměstnance pedagogické. 

- Dotazníkové šetření bylo dobře připraveno a opět velmi účelně a přehledně zpracováno. Autor dobře 

objasňuje záměr jednotlivých otázek a při analýze výsledků se pokouší odpovědět, zda byl záměr 

naplněn. Interpretace je na solidní úrovni; u některých otázek se daří lépe – č. 2, jinde autor 

nevybočuje z průměru, ale i přes občasnou zkratkovitost autor vyvozuje z výsledků zřejmá zjištění, 

která zúročuje v další části práce. 

- Velmi hezký je výstup práce – modelová metodika hodnocení nepedagogických pracovník škol, 

především návrh kritérií a postup hodnocení (3.2 – vhodně vychází z teorie i z výsledků výzkumu) 

včetně vzoru hodnotícího listu. 

- Dobrá jazyková a typografická úroveň textu (drobné připomínky viz níže), dodrženy formální 

náležitosti. 

 

 

Nedostatky práce: 

- K obsahové struktuře - členění textu do kapitol a podkapitol:  

o kap. 2: první čtyři odstavce textu by bylo vhodnější ponechat jako vlastní úvodní text kap. 2, 

teprve od pátého odstavce začíná podkapitola 2.1 Popis použitých metod 

o kap. 3: první odstavec jako úvodní text kap. 3, teprve od druhého podkapitola 3. 1 

- Formulace hypotéz: 

o pouze třetí je formulována s potenciálem hypotézy, H1 a H2 nejsou hypotézami, ale pouze 

předpoklady autora (pokud by však H3 mělo být chápáno jako hypotéza, muselo by šetření 

být provedeno zcela jinak, nikoli jako deskriptivní, jak provedl autor) 

o z hlediska obsahové struktury se dvojí uvádění „hypotéz“ jeví jako nadbytečné, zcela by 

postačilo uvést je pouze na str. 14 u kapitoly 2, protože jsou těsně spjaty s výzkumným 

šetřením, jejich uvedení na str. 6 v úvodních pasážích (bez dalšího komentáře a kontextu) je 

nelogické 

- Část výzkumu realizovaná prostřednictvím pohovoru je popsána jen velmi zběžně, přesnější 

výsledky nejsou uvedeny, přesto lze postřehnout, že zjištění z pohovorů jsou naprosto odlišná od 

zjištění dotazníkového šetření. Tento fakt autor ponechává bez komentáře a vysvětlení. 

- Grafické znázornění výsledků ot. č. 17 na str. 32 je názorné a dostačující, další grafy znázorňující 

totéž (str. 33 – 36) jsou nadbytečné. 

- Tabulka platových náležitostí (str. 43) patří spíše do přílohy (obsahuje časově podmíněné údaje). 

- V metodice hodnocení chybí podrobnější údaje k postupu při přiřazování váhy jednotlivým kritériím 

(ostatní postupy jsou popsány dobře a podrobně). 

- Drobné formální a jazykové připomínky: 

o užívat zkratky je vhodné až po jejich zavedení při opakovaném použití (str. 15) 

o užití pádové vazby s předložkou „na“ tam, kde je vhodnější „pro“: str. 3 – „…význam na 

odměňování…“ a obdobně str. 45 – „…význam na jejich odměňování…“ (krajová podoba?) 

o str. 46: „…počet hodnocených kritérií…“ – kontextu odpovídá adjektivum „hodnotících“ 

o str. 46: „…stav se nezměnil nebo se zaměstnanec pohoršil?“ – nevhodná formulace 
 

 

Práci k obhajobě doporučuji. 
 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. Upřesněte cílové skupiny šetření metodou pohovoru a dotazníku. Vyjádřete se k protikladným 

zjištěním z obou šetření. 

2. Domníváte se, že výsledky dotazníkového šetření lze zobecnit pro všechny kategorie 

nepedagogických pracovníků škol (provozní, správní, školní jídelny…)? 
 

 

V Praze dne 2. 1. 2009         PhDr. Eva Koberová 


