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I Osobní rozvoj pracovníků v mateřských školách 

počet
Kritéria hodnocení závěrečných prací bodlI 0-5 

A 

B 

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

Dosavadní řešení problému 
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 
našich či zahraničních autorů . 

5 

... 
-' 

C • Výzkumná část 
Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud umožňuje typ 
výzkumného problému). Zdůvodnění zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující se 
k cíli práce. Různé dokumenty a jiné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení). 
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D 

E 

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

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

5 

5 

F Prezentace (formální úroveň práce) 5 
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 Ude o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoliv o 
"zkrácený obsah bez uvedení stran"). 

• Bibliografie dle platné nonl1y atd. 

Přínos pro sféru řízení G 5 
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze 
popisná? (Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje 
př!liš obecných frází?) 

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

celkem bodů 



Klady práce: 

Nedostatky práce: 

práce: 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

• 

Jasně a systematicky zpracovaná teoretická část, dobře uvedený přehled stylů vedení, 

osobností vedoucího pracovníka, motivace, jakožto témata zpracovaná výzkumem. 
Pečlivě připravený a zpracovaný výzkum mezi pedagogickými pracovnicemi celého 

kraje, vhodné použití různých výzkumných metod (řízený rozhovor, dotazník), velký 

rozsah zkoumané problematiky. Autorka postihuje ve svém výzkumu všechny potřebné 
stránky, týkající se rozvoje a vzdělávání pracovníků, stejně tak jako rezerv práce 

ředitelek mateřských škol. 
Analýza získaných dat je dobře provedena, práce si kladla za cíl zmapování 

problematiky u skutečně velkého vzorku respondentů, tento cíl byl splněn beze zbytku. 

Z práce vyplývá několik zásadních závěrů, které mají podle mého názoru obecné využití 

a jsou aplikovatelné i v dalších krajích, např. nutnost existence funkčního plánu rozvoje 

pracovníků, delegování některých úkolů ředitelkou mateřské školy, stejně tak jako 

nevýhody způsobené slučováním škol do velkých celků. Bylo by velmi užitečné, aby se 

s bakalářskou prací seznámili referenti v pozicích zřizovatelů. Argumentace autorky a 

vyvozené závěry z výzkumu jsou jasné a jednoznačně prospěšné dětem předškolního 

věku, za jejichž výchovu odpovídají ředitelky mateřských škol. V současné nelehké 

situaci ve školství, jejíž jednou z příčin je i nejasnost výkladů některých částí školského 
zákona, by práce mohla pomoci nejen ředitelkám mateřských škol v jejich práci, ale i 

osvíceným zřizovatelům v situaci, kdy zvažují někdy velmi nesystémové slučování 
mateřských škol do velkých celků. 

Práce je po stránce formální dobře zpracovaná, drobné chyby (nejednotná písmena na 

začátku kapitol) nemají vliv na vysokou úroveň práce. Práce s literaturou a zdroji 

odpovídá vysoké úrovni. 

Drobné formální nedostatky, poněkud obecný závěr. 

Návrh klasifikace výborně 


1. 	 Kde vidíte největší problém v oblasti delegování pravomocí mezi spolupracovníky a 

proč? 

2. 	 Jaká argumentace z Vaší práce by mohla obstát u zřizovatele v oblasti "živelného" 

slučování mateřských škol? Jak využijí Vaší práce Vaše kolegyně na stejné pozici? 

3. 	 Pokuste se vyjmenovat všechny dostupné fonny ZÍskávání finančních zdrojů pro oblast 

předškolní výchovy ve Vašem kraji? 




