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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.

n
eo

b
sa

h
u

je

o
b

sa
h

u
je

čá
st

eč
n

ě

o
b

sa
h

u
je

Znak

A Klíčové znaky; úvodní část

A1 Práce se týká všech vedoucích pracovníků, potažmo všech vytížených lidí, třebaže je zaměřena 
především na ředitele škol. Věnuje se velmi důležité součásti řídící práce, hospodaření s časem a 
optimalizaci  využití nejen času, ale i osobních dispozic ke zvládání pracovních i životních rolí.

X

A2 Jedná se o zcela objektivní analýzu využití a plánování manažerského času, která  přesahuje 
hranice autorčiny školy a je zobecnitelná nejen na mateřské, základní a střední školy, ale do značné 
míry i na většinu malých organizací.

X

A3 Autorka jasně formuluje cíl práce, kterým je zjišťování efektivity plánování, způsobu realizace 
plánovacích systémů a vliv duševní pohody na pracovní život manažerů. X

B Dosavadní řešení problému

B1 Práce se v teoretické části věnuje efektivitě využití pracovního času a jeho plánování, přičemž se 
soustřeďuje zejména na pomůcky při plánování času, principu 4 generací, životní rovnováze, 
orientaci na důležité úkoly, delegování a eliminaci časových ztrát. 

X

B2 Autorka bohatě využívá odbornou literaturu a důsledně uvádí odkazy. X
B3 Teoretická část je velice čtivá, jasná a srozumitelná se zřetelným doplněním vhodně vybraných 

citací. X

C Výzkumná část

C1 Ve výzkumné části se autorka věnovala jednak technickému pojetí plánování, zejména sledovala 
způsoby plánování,  používané pomůcky, čas věnovaný plánování a delegování úkolů. Téměř 
stejný prostor ve výzkumné části věnovala autorka osobnímu životu manažerů a jeho propojení s 
prací. Velkou pozornost věnovala pocitům respondentů a také zkoumala aktivity, které manažery 
nabijí novou energií. 

X

C2 Autorčiny hypotézy se týkají důležitých součástí tématu práce a to klasická plánovací technika 
versus elektronické plánování a plnění pracovních úkolů versus osobní pohoda a životní 
rovnováha. Autorka své hypotézy formulovala tak, aby je mohla bez použití mohutného 
statistického aparátu svojí výzkumnou sondou potvrdit nebo vyvrátit.

X

C3 Autorka ve svém dotazníku kladla respondentům velice výstižné otázky, které postihují celou šíři 
problematiky  time managementu. X

D Analytická část

D1 Autorka svůj dotazník koncipovala tak, aby k jeho vyhodnocení nepotřebovala užít nějaký 
mohutný statistický aparát. X

D2 Autorka velice zdařile interpretuje výsledky své výzkumné sondy, při čemž využívá svých 
teoretických znalostí i osobních zkušeností, aniž by se jakkoli pokusila o spekulace, které 
neodpovídají realitě zjištěné její výzkumnou sondou.

X

D3 Interpretace výzkumné sondy umožnila autorce zformulovat vynikající doporučení pro školský 
management v oblasti efektivního plánování pracovního času a zejména jeho propojování s časem 
osobním a práci manažera na sobě samém.

X

E Závěry. Přínos pro sféru řízení

E1 Práce dosáhla vytčeného cíle ve všech bodech, což autorka v závěru patřičně komentuje. X
E2 Výstupem práce jsou velice dobře formulovaná doporučení z oblasti time managementu pro 

manažery, ale i ostatní pracovníky nejen v mateřských školách, ale i školách základních a středních 
a troufám si říci i pro manažery malých organizací.

X

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít v práci řídícího pracovníka. X
E4 Práce je skutečně fundovaným materiálem pro oblast efektivního plánování využití pracovního 

času a jeho propojování s časem osobním se zdůrazněním úlohy osobního růstu, životní pohody a 
duševní rovnováhy manažera.

X

F Prezentace (formální úroveň práce)

F1 Práce má vynikající jazykovou úroveň a je velice čtivá. Obsahuje všechny formální náležitosti a je 
doplněna vhodnými grafy. X



F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností. X
F3 Citace literatury odpovídají  platné normě. X

Klady práce:

Práci hodnotím jako velice zdařilou a oceňuji zejména:
 výběr tématu a skutečnost, že autorka věnuje stejnou pozornost nejen plánování 

pracovního času, ale i jeho propojování s časem osobním
 zabývá se syndromem vyhoření a jeho prevencí
 věnuje patřičnou pozornost činnostem, které regenerují pracovní sílu, jako je rodina, 

sport, přátelé, sex, zvířata 
 teoretická část a výzkumná sonda jsou mistrovsky propojené
 třebaže je autorka začínající ředitelkou mateřské školy, bude práce přínosem nejen pro 

manažery mateřských, základních a středních škol, ale též pro manažery malých 
organizací různého zaměření

 autorka ukázala, že alespoň její respondenti se přibližují řízení čtvrté generace a věnují 
dostatečnou pozornost práci na sobě a své duševní rovnováze a hodnotovému žebříčku

 autorka svůj dotazník sestavila tak, aby nejen zjišťoval fenomény vytyčené v cílech 
práce, ale k jeho vyhodnocení nebylo potřeba užívat mohutnějšího statistického 
aparátu

 chválihodné je i to, že k přípravě dotazníku autorka provedla pilotní projekt, který 
testovala zejména na své rodině a svých přátelích

 práce je velice čtivá v teoretické i výzkumné části
 pro interpretaci jevů, zjištěných výzkumnou sondou si autorka připravila v teoretické 

části  vhodný odrazový můstek, což nebývá v podobných pracích zcela obvyklé
 při interpretaci výsledků výzkumné sondy využívá vlastních zkušeností, aniž se 

uchyluje k nepodloženým spekulacím   

Nedostatky práce:

Práce nemá žádné závažné ani méně závažné nedostatky.

Práci k obhajobě  

Doporučuji.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Co z toho, co jste se při psaní závěrečné práce sama naučila, pokládáte pro sebe jako 

nejúčinnější v oblasti plánování a hospodaření s pracovním časem a co v práci na sobě 

samé?

2. Setkala jste se ve svém okolí se syndromem vyhoření? Pokud ano, snažila jste se tomu 

člověku pomoci? S jakým výsledkem?

V Lukavici             4. května 2009 

Mgr. Bc. Jaroslava Tenkrátová  


	Jedná se o zcela objektivní analýzu využití a plánování manažerského času, která  přesahuje hranice autorčiny školy a je zobecnitelná nejen na mateřské, základní a střední školy, ale do značné míry i na většinu malých organizací.



