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Indikátory kvality záv ěrečné 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 Klí čové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu.  
Práce se týká oblasti řízení v procesech hodnocení a následné korekce - plánování. Konkrétně 
hodnocení vzdělávacích výsledků – pokroků předškolních dětí, včetně dalších návrhů opatření  a 
doporučení k další práci. 

  X 

A2 Obsahem závěrečné práce je objektivní analýza informací získaných z dotazníkového šetření 
v mateřských školách ve všech krajích ČR.    X 

A3 V práci jsou zcela zřetelně a jasně formulovány téma i cíl práce včetně oblastí, které budou 
zjišťovány, které  informace  a jakým způsobem budou získávány i čeho chce autorka dosáhnout.     X 

B Dosavadní řešení problému 
B1 Práce se opírá o související právní předpisy a odbornou literaturu včetně pro mateřské školy 

závazného RVP PV a další metodické materiály, které jsou pro pedagogickou praxi MŠ poměrně 
nové, z období posledních tří let. Využity nejsou závěry České školní inspekce. 

 X  

B2 Práce obsahuje odkazy na odbornou literaturu i internetové zdroje.    X 
B3 Z práce je zcela zřetelné, že jde o autorský text, kde autorka prokazuje kvalitní hodnotící nadhled.   X 

C Výzkumná část 
C1 Výzkumná část se jednoznačně vztahuje k tématu a cíli práce.    X 
C2 Výzkumný problém je vzhledem k jeho aktuálnosti velmi dobře stanovený. S tím koresponduje i 

správná formulace hypotéz – stanovení předpokladů.    X 

C3 Autorka vhodně použila osvědčeného nástroje – dotazníkové metody a metody srovnávání 
výsledků.   X 

D Analytická část 
D1 Provedena je odborně fundovaná analýza ze sběru informací s pomocí tabulek i grafů.    X 
D2 Podle jednotlivých otázek komentuje zjištěné výsledky, ve většině případů je interpretace výsledků 

dostatečně analytická.  X  

D3 V závěru praktické části je provedeno kvalitní shrnutí a vysvětlení výsledků, které  umožňuje 
zpracování závěrů, návrhů opatření a obecné doporučení.   X 

E Závěry. Přínos pro sféru řízení 
E1 V závěrečné části autorka kladně hodnotí dosažení stanoveného cíle i potvrzení stanovených 

předpokladů.   X 

E2 Výstupem práce je materiál pro oblast individuálního hodnocení dětí v MŠ zajímavý a využitelný,  
viz přehledná tabulka  (vymezení rizik, opatření a odpovídající kvality).   X 

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

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 
skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji řízení předškolního 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 
jsou v pořádku. 

  X 

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

 
Klady práce: 

Zvolené téma práce reaguje na současně aktuální a poměrně nové téma, evaluační procesy 
v institucionálním předškolním vzdělávání. Zaměřuje se na poměrně problematickou 
a zároveň významnou oblast autoevaluace mateřské školy, kterou je hodnocení vzdělávacích 
výsledků předškolních dětí. Obsah práce se drží zvoleného tématu, neodbíhá do jiných oblastí. 
Z textu je zřejmé, že se autorka velmi dobře teoreticky orientuje - odborně i z hlediska 
právních předpisů (školský zákon a navazující prováděcí předpisy) i dalších závazných 
materiálů (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). Rovněž zřejmá je její 
velmi dobrá praktická zkušenost i potřebný nadhled v problematice řízení mateřských škol. 
Cíl práce byl vzhledem k tématu vhodně zvolen, pro praxi je s ohledem na poměrně krátkou 
dobu povinnosti i zkušenosti škol provádět autoevaluační procesy zajímavý a přínosný. 
Rovněž stanovený předpoklad výsledků o aktuálním stavu kvality hodnotících procesů svědčí 
o dobrém přehledu autorky. Dotazníky jsou vhodně koncipované, předem na menším vzorku  
ověřené a následně upravené, pro práci respondentů přehledné a schůdné. Osloven byl 
dostatečně velký vzorek na celém území ČR. Zřejmá je kvalitní orientace autorky v oblasti 
využívání informačních technologií pro účely této práce. Přehledné jsou zpracování a analýza 
získaných dat doplněná v několika případech i grafy. Pro praxi jsou cenné výstupy jak 
z připomínek respondentů, tak zejména ze shrnutí výsledků. Významně motivující je tabulka 
v kapitole Návrh opatření, obecné doporuční. 

Práce, která je pro praxi MŠ přínosem i v tom smyslu, že podává zpětnou vazbu o kvalitě a 
využívání autoevaluačních procesů, má požadované formální náležitosti. Autorka touto prací 
potvrdila, že je velmi dobrou absolventkou studia školského managementu a že své teoretické 
znalosti dovede v praxi a zejména v aktuální problematice řízení MŠ vhodně využít. 
 
Nedostatky práce:  
Podle mého názoru mohlo být v teoretické části (přehled názorů) využito zjištění o kvalitě 
autoevaluačních procesů ze závěrů (výročních zpráv) České školní inspekce. Nižší míru 
interpretace mají komentáře k jednotlivým výsledkům dotazníkového šetření.  
V práci se objevují pouze drobné nedostatky v textu, jako psaní procent, není uvedena novela 
vyhlášky č. 15/2005 Sb., - vyhláška č.225/2009Sb.  
 
Práci k obhajobě plně doporučuji!  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Proč považujete autoevaluační procesy i v řízení MŠ, v instituci s nepovinným 
vzděláváním, za důležité. 

 
2. Váš názor - provádějí mateřské školy autoevaluační procesy pouze důvodu zákonné 

povinnosti,  nebo z vlastní potřeby získávání zpětné vazby? 
 

V  Praze dne 23. dubna 2010                                                         Mgr. Zuzana Bečvářová 



 

 


