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

F Prezentace (formální úroveň práce) 
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 vztahuji 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, nikoliv o 
"zkrácený obsah bez uvedení stran"). 

• Bibliografie dle platné nonny atd. 
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G Přínos pro sféru řízení 
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze popisná? 
(Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje pi'íliš 
obecných frází?) 

Jde skutečně o odborně fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitébo úseku řízení 
školství? 
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Autor práce: 
. Jana KučerovlÍ Mgr. Eva Hradská 

! Název závěrečné práce: 

Kultura školy 

počet
Kritéria hodnocení závěrečných prací bodů 0-5 

A Úvodní část 4 
Jasná fonnulace 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?) 

Vymezení obsahové struktury práce. 

Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídicích funkcí se to 

i 

týká? Kterých oblastí manažerské práce ?) 


Dosavadní řešení problému B 3 
Přehled názoru vztahujících se k danému tématu na základě odborné Hteratwy (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 
našich či zahraničních autoru. 

Výzkumná část 3C 
Stanovení výzkumného problému. Správná fonnulace 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). 

Analytická část D 2 
Analýza získaných faktů a údajů, jejích korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
vyzkumu 
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· Klady práce: 

Nedostatky práce: 

práce: 

Doporučeni otázky pro obhajobu: 

• Autorka si vybrala mimořádně aktuální téma, téma takrKa nevyčerpatelné, jehož 
zkoumání probíhá prakticky až v posledních desetiletích a kterému na řadě škol není 
věnována dostatečná powrnost. 

• Práce má stanoveny cíle, které ukazují, že autorka teorii problematiky kultury školy 
zvládla na solidní úrovni 

• 	 Práce obsahuje všechny obligátní náležitosti, výzkumná část i pilotáž. Za klad lze 
považovat i zpracováni 152 dotazníků. 

• 	 Práce má sice stanoveny cíle, ale vzhledem k těmto cílům se autorce nepodařilo zcela 
jasně formulovat hypotézy vztahující se ke kultuře školy. Hypotéza č. 2 je zaměřena 
pouze na potřebu vzdělávání vedoucích pracovníků, ale postrádá vazbu na téma práce 
- význam vzdělávání pro kulturu školy. 

• 	 Osobnost vedoucího pracovníka je rozebrána pouze z pohledu teorie managementu; 
v práci není objasněna důležitost jednotlivých typů vedoucích pracovníků pro 
formování kultury školy. 

• 	 Výzkum postrádá hlubší analýzu získaných údajů. Závěry a doporučení, jsou pouze 
interpretací těchto údajů. 

• 	 Při srovnávání vztahu ředitelek a učitelek ke kultuře školy není dostatečně jasné 
jakým způsobem vybírala náhodný vzorek a proč, když pracuje jen s průměrnými 
hodnotami. 

• 	 Autorka se velmi často opírá o své vlastní zkušenosti, které však nemá podloženy 
žádným dalším argumentem; ať už vlastním výzkumem, nebo analýzou teoretických 
poznatků. 

• 	 Práce přináší jen malé využití v oblasti školského managementu, a to příkladem, co 
hodnotit při evaluaci školy (viz tabulka kritérií v kap. 8), a v zadaném dotazníku, ten 
je však převzat z odborné lite.mtury. 

a 

I. 	 Vysvětlete, jakým způsobem ovlivňuje u ředitelek jejich dosažené vzdělání v oblasti 

školského managementu jednotlivé faktory kultury školy. 

2. 	 Objasněte, jaké jsou možnosti a (potřebné) kompetence ředitelky mateřské školy 

vytvářet a upevňovat pozitivní kulturu školy. 

Návrh klasifikace Dobře 

V Praze dne 14.5.2006 
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