
UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 
PEDAGOGICKÁ  FAKULTA 

 

CENTRUM  ŠKOLSKÉHO  MANAGEMENTU 
 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA 
Autor práce: Iva Štefáčková 
 

Oponent: Bc. René Brož 
 

Název závěrečné práce:  
Optimalizace a slučování základních škol v Rumburku v kontextu demografického vývoje 
 
 

 

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  

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

 



Klady práce: 
 Jasně a výstižně formulovaný cíl práce, který byl splněn. 
 Autorka si velmi vhodně vybrala aktuální téma.  
 Práce je logicky uspořádána a přehledná. 
 Bibliografie je zpracovaná dle platné normy. 
 Výzkumná část obsahuje všechny náležitosti. Výsledky výzkumu byly přehledně 

zpracovány do tabulek a grafů. Velmi dobře jsou formulovány hypotézy. 
 
 
Nedostatky práce: 
 Práce neobsahuje přehled názorů vztahujících se k tématu optimalizace na základě 

odborné literatury. Již dnes existuje množství optimalizačních projektů, které by bylo 
možné citovat. 

 Ve výzkumné části chybí vysvětlení, proč si autorka vybrala právě tři citované kraje 
České republiky, tj. způsob stanovení rozsahu respondentů. 

 Autorka velmi omezeně okomentovala využitelnost výstupů práce v praxi a její adresnosti 
do školského managementu. 

 Dle mého názoru v klíčových slovech jednoznačně chybí pojem „demografický vývoj“. Je 
to pojem, který je podstatou práce. 

 Autorka nepředstavila město Rumburk (jeho velikost, spádový obvod či přirozenou 
spádovou oblast, atd.). Velmi vhodné by bylo z hlediska statistických údajů použít 
Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje. 

 Práce obsahuje drobné formální nedostatky. Autorka užívání někdy pojmu školy, jindy 
školská zařízení (např. s.6, poslední věta na stránce). Tyto pojmy obsahují v praxi vždy 
jiné organizace. 

 Velmi dobrý dojem z práce kazí skutečnost, že takřka celý poslední odstavec v kapitole 
IV. Závěr na s. 50 je nepřiznanou citací. Originál textu pochází s materiálu Stanovisko 
k optimalizaci sítě základních škol, který zpracoval Magistrát města Hradec Králové dne 
7.8.2007 (dostupné z: http://www.hradeckralove.org/dld/osmt/stanovisko_OS1.doc). 

 
 
Práci k obhajobě:  D o p o r u č u j i   s   v ý h r a d a m i  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaký přínos má pro Vás zpracování uvedené problematiky? 

2. Jak chápete pojem optimalizace s akcentem na oblast školství? 

3. Jakým způsobem jste si stanovila pro výzkum vzorek respondentů? 

 

 

V Turnově dne 27.4.2009  

 

       Bc. René Brož 

 


