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Autor práce: 
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závěrečné práce: 

Kultura školy 

počet
Kritéria hodnocení závěrečných bodu 0-5..... --.. - .. 

Zdůvodně!1í a stanoveni cíle práce. (Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to širší 

význam? Ceho má být dosaženo?) 

Jasná formulace tématu (Co chce autor vyřešit? Co bude výstupem? Formuluje 

hypotézy?)
. 
Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to 
týká? Kterých oblastí manažerské práce ?) 

B 
. Dosavadní řešení problému 

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

autoru. 

zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující se k cíli práce. Různé 
i a jiné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení). . 

část 
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektuí a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 

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

Prezentace (formální úroveň práce) F 
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 normy 
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G Přínos pro sféru řízení 

I 
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze popisná? 
(Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje příliš 

. obecných frází?) 
Jde skutečně o odborně fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení 
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celkem bodů 22 



Zhodnoťte klady práce: 

Uveďte nedostatky práce: 

práce: 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

• 
1. Autorka si pro bakalářskou práci zvolila téma, které je předmětem zájmu řady odborníků 

-teoretiků i praktiků z oblasti managementu. 
, 

2. 	 Předložená práce obsahuje poměrně rozsáhlý výzkum - dotazníkové šetření k řešené 
problematice. 

3. 	 Práce obsahuje pečlivě zpracovaná teoretická východiska na straně 6-34, pro vlastní 
výzkumnou část práce autorka formulovala tři hypotézy , vytvořila a pilotovala dotazník 
určený ředitelkám mateřských škol. 

4. 	 Předložená bakalářská práce má logickou a jasnou strukturu, po stránce fonnální splňuje 
všechny požadavky, grafická úroveň je velmi pěkná. 

1. 	 Zásadním nedostatkem práce je obecná, nekonkrétní formulace cíle práce (viz str. 4). 

2. 	 Analytická část práce neobsahuje výchozí údaje získané dotazníkovým šetřením (dotazník 
Kilmann-Saxtonova kulturní mezera), tabulka uvádí pouze průměrné hodnoty jednotlivých 
odpovědí. Autorka uvedený dotazník využila jen pro hodnocení současného stavu kultury 
školy, hodnocení očekávaného stavu nebylo zjišťováno.Tuto skutečnost považuji za 
nedostatek, autorka tak mohla získat hlubší vhled do řešené problematiky. 
Vlastní analýza se omezuje na popis získaných údajů a subjektivní hodnocení, nehledá 
vzájemné souvislosti mezi prvky kultury školy, nepoužívá konfrontaci s údaji v odborné 
literatuře. 

3. 	 Závěr práce vyznívá nepřesvědčivě, autorka se uchyluje k frázím. Poněkud stylisticky 
neobratné a matoucí je použití pojmů "externí a interní veřejnost", "lichotivý obraz 
školy". 

Návrh klasifikace Dobře 

1. 	 Navrhněte způsob zjišťování efektivity vzdělávání ředitelek mateřských škol. 

2. 	 Jak si vysvětlujete skutečnost, že ředitelky MŠ neprojevily zájem o SVPP (dříve 

označované funkční studium)? 

V Praze dne 30.4.2006 

Ing. Helena Černíková 




