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Indikatory kvality z8verecne praee 
Pomocny rejsti'fk pro hodnoceni zaverecnych praci. 
Oznacte X, zda pi'edlozena prace obsahuje nfze uvedene znaky. 
Pokud nebudoli klk'ove A 1 bv neme/a 
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KJady prace: 

• 	 Vhodne vybrane tema pnice - aktualni problem, ktetj je v soucasne praxi zdrojem mnoha 
problemu a konfliktU. Prace nepfinasi jen pouhy popis praxe v konkretni obci, ale zabYva 
se obecnYmi aspekty optimalizace jako procesu. Optimalizace site zakladnfch skol 
v Rumburku byla vyuZita jako zobecnitelny pfiklad pnstupu obce, ktera zfizuje nekolik 
zakladnich skoL en prace byl splnen. 

• 	 Vyborne jsou v praci aplikovany zasady managementu zmeny (nzeni zmeny) na 
problematiku optimalizace site skol. 

• 	 Ucelene zpracovani jednotlivych aspektu optimalizace - nejen z pohledu zastupce 
zfizovatele (nejen Uzky pohled na optimalizaci financni nakladnosti a materiwnich 
podminek), ale i z pohledu jednotlivych skol a jejich soucasnych a budoucich podminek, 
a to vsechno se zfetelem na dopad, ktetj bude mit cilovy stav na illy (optimalizace 
pedagogickych a psychohygienickych podminek). 

• 	 Take vyzkum dosavadnich postupu a zkusenosti niznych obci, ktere uZ optimalizaci 
zakladnich skol realizovaly, byl proveden a zpracovan na dobre Urovni. 

• 	 Prace je ptehledne strukturovana, vychazi z teoreticke i prakticke znalosti problematiky a 
muze poslouZitjako pnklad pro postup obci v obdobne situaci. 

Nedostatky prace: 

• 	 V praxi jiz bylo zpracovano mnozstvi optimalizacnich projektu, ktere nebyly v praci 
VYuZity, dalsim zdrojem informaci 0 fesenem problemu mohl by! internet, problem 
optimalizace se take fesil v tisku. 

• 	 V praci se objevuji nektere formulacni nepfesnosti (napf. zamena terminu "skola"
"skolske zaftzeni"), nektere nedostatky ve stylistice (odborny text s emotivnimi vstupy a 
pod.). 

Praci k obbajobe 

doporucuji 

Doporuceni a otuk)' pro obbajobu: 

1. Za jakych podminek lze hovofit 0 zmene struktury a poctu zakladnich skol v obci jako 

o skutecne optimalizaci a inovaci? Jake jsou ocekavane pfinosy procesu optimalizace 

obecne i na konkretnim pnkladu? 

2. Jak obecne pfedchazet konfliktilm, ktere prosazovani jakekoliv zmeny zpravidla 

vyvolava? Jake kroky by mela obec podniknout v tomto ohledu pfed zahajenim 

procesu optimalizace site skol a jake jsou obecne zkusenosti? 
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