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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



Klady práce:
1. Práce má jasně vymezené oblasti školského managementu. Téma je nosné jak pro 

management tak pro pedagogy školy. Uvádí, kterých oblastí managementu školy se 
otázka dotýká – personální management, motivace, vedení lidí. Této problematice je 
také věnována samostatná kapitola. Jedná se o objektivní analýzu  řízení ve školství. 
Téma a cíl práce je formulován jasně a zřetelně.

2. Práce se zabývá odbornou literaturou  v souvislosti s daným problémem. V textu 
uvedeny odkazy na tuto literaturu. 

3. Výzkumná část koresponduje s tématem a cílem práce. Zvolené metody odpovídají  
možnosti řešení daného tématu.

4. Analytická část podává  analýzu získaných faktů a údajů. 

5. Přínos pro sféru řízení je zřetelný.

6. Formální úroveň práce odpovídá standardu. Struktura práce jasná a přehledná, 
teoretická a praktická část v souladu.se stanoveným zadáním.

Nedostatky práce:

     1. Je méně zřetelné, kde jde o  autorský text  a kde o kompilaci. 

     2. Analytická část 
V práci není zřejmé, kdo je autorem dotazníku a zda bylo znění jednotlivých otázek 
dotazníku ověřováno. Výsledky dotazníkového šetření jsou sice vyjádřeny v procentech, 
ale chybí prvotní údaje uspořádané do tabulky a četnosti sledovaného jevu. Rozbor u 
některých otázek je jen komentováním daného zjištění. Nejasný závěr otázky č. 12 
v souvislosti s využitím samostudia (autor používá termín studijní volno) na 
vysokoškolské  studium – viz. příloha Téma při samostudiu)

    3. Autor se nezabývá možností získávání finančních  prostředků z jiných zdrojů, například      
        Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

   4. Závěr obsahuje jen obecné doporučení a neposkytuje informace o možnostech 
        implementace uvedených poznatků do běžné praxe.

   5. Do příloh bylo možné  pro širší  názornost zařadit  příklad    Plánu dalšího vzdělávání 
       pedagogických pracovníků.       

Koncepčně řešená problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jasné 
stanovení kladů i nedostatků v oblasti řešení. Teoretická část  poskytuje celkový metodický 
materiál a umožňuje operativní orientaci v legislativě potřebné pro vedení školy. Výzkumná 
část vychází z rozboru dotazníkového šetření, které vyústilo ve vyjádření závěrů a 
doporučení. Získaná zjištění podtrhují  vyjádření v přehledných grafech.  

Práci k obhajobě  
DOPORUČUJI

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Plán  personálního rozvoje jako východisko pro DVPP.

2. Písemné zprávy z akcí DVPP v souvislosti s cestovním příkazem – zpráva o výsledku    
pracovní cesty ( ředitel potvrzuje podání zprávy) – Váš názor.

3. Grantová činnost - využití operačního programu  Vzdělávání pro konkurenceschopnost  pro 
optimální rozvoj DVPP .

V Adamově                   dne 15. 5. 2009

                                                                                                        Jana Burianová


	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..



