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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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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

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah). X
F3 Bibliografie dle platné normy. X



Autorka se zvoleným tématem zabývá již několik let. Patří k zastáncům a propagátorům smysluplné a 
účelné evaluace a autoevaluce na úseku předškolních zařízení. Práce obsahuje výsledky poměrně 
širokého šetření. Jedná se o poměrně málo publikovanou problematiku. Zjištěné závěry oslovují nejen 
skupinu řídících pracovníků mateřských škol, ale rovněž zřizovatele těchto zařízení. 
Práce je přepracována na základě předchozích výhrad oponenta.

Klady práce:

Autorka se snaží apelovat na potřebu kvalitního a smysluplného vyhodnocování práce a činnosti 
předškolních zařízení. zejména podporuje myšlenku legislativního zakotvení povinnosti pravidelného 
zpracování výročních zpráv u předškolních zařízení.

Za významný klad  považuji přehlednost, jasné zaměření na cíl a srozumitelnou formulaci hypotéz. 
Oceňuji rozsah provedeného šetření, které obsahuje názory více než stovky respondentů.  Výzkumná 
část práce tak mapuje stanoviska většiny vedoucích pracovníků v daném regionu. 
Práce obsahuje potřebné náležitosti. V příloze je zveřejněn užitý dotazník. Kladně hodnotím snahu o 
jeho vytvoření tak, aby posloužil ke sledování stanovených jevů. Přehled výsledků zjištění je doplněn 
grafy a formulace závěrů jsou zvýrazněny.

Zvolené téma práce a jeho zpracování lze považovat za přínosné pro řídící práci zainteresovaných 
pracovníků.

Nedostatky práce:

Nedostatky spatřuji zejména ve výzkumném šetření:
Některé z otázek v šetření nejsou vhodné pro danou cílovou skupinu. Dotazník mohl být zpracován ve 
více verzích.
Větší pozornost by si zasloužila přesnější formulace některých otázek, jako např. z formulace otázky 
č.5 není zřejmé, zda se osloveným ředitelkám MŠ dvouleté periodikum autoevaluačního hodnocení 
jeví příliš krátké nebo příliš dlouhé. Cenné by bylo zjistit, jaké periodikum považují za optimální.
Rozpory lze objevit v sumarizaci odpovědí respondentů a formulovaných závěrech: s.36  „Pro většinu 
ředitelek MŠ a zřizovatelů nejsou výstupy z výročních zpráv ... rozhodující pro plánování ....“ -  výše 
je však uvedeno zjištění, že 97% ředitelek MŠ, zřizovatelů, ... si myslí, že kvalitní zpracování výroční 
zprávy je důležité pro realizaci plánů školy.“ 
Obdobně v otázce odměňování ředitelek za zpracování výroční zprávy (č. 12) odpovědělo 86% 
respondentů kladně – v závěru na s.39 je uvedeno, že „nijak výrazně“.

V práci postrádám zjištění, kolik procent respondentů z řad ředitelek MŠ výroční zprávy pravidelně 
zpracovává (ač to legislativa neukládá) nebo například jaké procento zpráv o vlastním hodnocení MŠ 
je veřejně dostupných. Rovněž definování zásadních rozdílů mezi  zprávou o vlastním hodnocení 
školy a výroční zprávou by bylo pro čtenáře užitečné.

Vzhledem k tomu, že klady práce převažují nad nedostatky, práci k obhajobě doporučuji.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Uveďte příklady  odborné literatury, která se zabývá obdobnou problematikou. 

2. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi výroční zprávou a zprávou o vlastním hodnocení školy.

3. Navrhněte obecný způsob, jak mohou zřizovatelé přesvědčit ředitele předškolních zařízení o 

potřebě zpracování výročních zpráv.

V Liberci                   dne  15.05.2009 

Mgr. Jiří Dvořák
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