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Kritéria hodnocení závěrečných prací 
počet 

bodu 0-5 
A Úvodní část 

Zdůvodnění a stanovení cíle práce. (Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to 4
širší význam? Čeho má být dosaženo?) 
Jasná formulace tématu (Co chce autor vyřešit? Co bude výstupem? Formuluje 
hypotézy?) 
Zřetelné vymezeni do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to 
týká? Kterých oblastí manažerské práce ?) 

B Dosavadní řešení problému 4 
Přehled názoru vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i p-aktických přístupů 
našich či zahraničních autoru. 

C Výzkumná část 3 
Zdůvodnění zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující se kcíli práce. Různé 
dokumenty a jiné relevantIú materiály (zejména z oblasti řízení). 

D Analytická část 3 
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
výzkumů 

E Závěry 4 
Doporučení o vhodnosti implementace (kdy, kde využít, za jakých okolností apod.). 
Vyústěni formou projektu rozvoje 

F Prezentace (formální úroveň práce) 3 
Jasná a zřetelná struktura práce. 
Vhodně začleněné tabulky či jiné dokumenty. 
Úplnost obligátních náležitostí, např.: 

• Použití kvalitního tiskového editoru a korektoru. 
• Klíčová slova. (Slova, která se nejvíce vztahují k řešené problematice a jejichž 

zadáním do počítače by byl právě text této práce identifIkován a vyhledán 
z množství jiných podobných). 

• České a anglické resumé Ode o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoli; o 
"zkrácený obsah bez uvedeni stran"). 

• BibliografIe dle platné normy I 

G Přínos pro sféru řízení 4 
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze 
popisná? (Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje 
přfliš obecných frází?) 

Jde skutečně o odborně fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení 
školství? 

celkem bodů 25 

I 



klady práce: 

Uved'te nedostatky práce: 

práce: 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

Proveďte stručnou kritickou analýzu výsledků vaší školy ve srovnání se školou, jež se 

jeví v dotazníku jako nejkvalitnější z hlediska využití public relations. 

Proč se v pilotním ověřování dotazníku nepodařilo zachytit nevhodné otázky (např. u 

, Zhodnot'te 

Autor zvolil velmi frekventovanou, v současné době takrb módní tématiku. Přes očekávaná 
úskalí však prokázal schopnost citlivě strukturovat hlavní zaměření , což se projevuje zejména 

, ve formulacích dotazníku a do jisté míry i v interpretační úrovni. Přestože v úvodu hovoří o 
"zmapování stavu v českých základních školách", v interpretaci se správně vyhnul 
neadekvátnímu zobecňování a vztahuje získané závěry pouze na jevy v rámci získané sondy. 
Přiměřeně pracuje s hypotézami i s grafikou, byť v analýze stavu používá pouze 
nejzákladnějších statistických přístupů (procenta, průměry). Pozitivně lze hodnotit i práci 
s odkazy, včetně internetových adres (bohužel pouze obecně známých). 
Cenné pasáže - a u prací o P.R. méně často rozpracované - jsou např. údaje v kap. 3.4.Kroky 
v procesu public relations i v dalších kapitolách následujících. 
Celá práce se jeví poněkud nevyrovnaná: Slabší pasáže se střídají s překvapivě nápaditými 
interpretacemi či náměty pro řídící praxi, jež by bylo možno rozvinout i do mnohem 
zajímavějšího uspořádání. 

Už při letmém prohlédnutí lze registrovat nezvyklou grafickou úpravu - málo přehlednou, 
s neobvyklým členěním řádek a volbou různých typů písma, třebaže grafická stránka byla 
doporučena navrženým vzorem. Nelogicky působí i např. převzatý rozhovor Dr. Strakové 
v rozsahu cca 5 stran: Některé věty sice ilustrují hlavní téma, v odborných pracích se však 
takováto forma prakticky nepoužívá. 

Návrh klasifikace (Výborně I Velmi dobře I Dobře I Neprospěl) 

Velmi dobře. 

1. 	 Pokuste se vytýčit nejfrekventovanější chyby, jež jste zachytil v sondě o využívání 

forem public relations. 

2. 

3. 


dotazu D a E respondenti odpověděli pouze na 40 % nabízených možností)? 


V Praze dne 6. ledna 2006. 
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