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Indikátory kvality záv ěrečné 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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Znak 

A Klí čové 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   X 



skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školství. 

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: 
Práce je tematicky zřetelně směrována do oblasti managementu základní školy. Je dobře 
vymezena její obsahová struktura. Autorka se opírá o dobrou znalost příslušné legislativy a 
vhodně zvolenou literaturu. Výsledkem je jednoduchý manuál pro management základní 
školy ke zřizování a řízení školního poradenského pracoviště (ŠPP).  
Jde o téma, které prozatím nebylo příliš zpracováno. Teoreticky je problematika dobře 
zvládnuta. Autorka postihuje hlavní důvody pro zřizování ŠPP, nabízí pohled na problémy, 
které při tom mohou vedoucí pracovníky potkat a nabízí některá vhodná řešení těchto 
problémů. Věnuje se koncepčním otázkám těchto pracovišť. Vysvětluje možnosti řízení ŠPP 
z pohledu jednotlivých manažerských činností (plánování, vedení, organizování, 
kontrolování) a způsoby, jak koordinovat činnost ŠPP se školou. Významné je zdůvodnění 
přítomnosti školních psychologů v systému vnitřního školního poradenského systému.  
Výzkumná část tematicky navazuje na teorii, tvoří s ní jeden celek. Správně byla aplikována 
pilotáž dotazníku. Získaná fakta a údaje jsou posuzovány korektně a objektivně. Součástí 
závěrů jsou doporučení, která by mohla usnadnit bezproblémové fungování ŠPP v praxi. 
Text práce je přehledný, struktura práce je jasná. Po jazykové a formální stránce je text velmi 
dobře zvládnutý, srozumitelný, s potřebnou úrovní odborného stylu. Klíčová slova jsou 
volena vhodně, umožňují identifikaci textu. Zápis použité literatury je proveden podle platné 
normy. 
Nedostatky práce: 
Teoretická část práce nedává bohužel možnost nahlédnout, jak je řešena školní poradenská 
problematika v zahraničí. Postrádám také více hodnotících postojů autorky k citacím z použité 
literatury.  
Výzkum se zabýval zjišťováním a popisem aktuální situace v dané oblasti v základních 
školách. Přínosem by byl větší vzorek škol (odpovědělo jen 56 škol z oslovených 74). 
Stanovené výzkumné problémy naznačují, že výzkum je zaměřen především deskriptivně 
(popisuje aktuální stav). Proto spíše než o hypotézách v pravém slova smyslu, lze hovořit 
o vyslovených předpokladech či otázkách, na které výzkum hledá odpověď. Získaná data jsou 
statisticky zpracovávána nejjednoduššími metodami (absolutní počty, počty procent). 
V některých případech jsou dva způsoby popisu téhož stavu tabulkou a grafem zbytečné, 
k zapsání zjištěného stavu by postačil pouze jeden způsob (např. tab. a graf č. 1, tab. č. 6 a 
graf č. 7, tab. č. 10 a graf č. 11). V některých případech nebyly zvoleny právě nejvhodnější 
druhy grafu (např. graf č. 1 - vhodnější např. kruhový - rozdělení celku na části) 
Práci k obhajobě  doporučuji  

 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1. S jakými nejzávažnějšími důvody pro i proti  zřizování ŠPP v základních školách jste 
se při výzkumu setkala a jak je z vlastní zkušenosti posuzujete (oprávněnost či neoprávněnost 
těchto důvodů)? 
2. Výzkum potvrdil, že ŠPP vznikají zejména v školách s vyšším počtem žáků. 
Domníváte se, že vznik ŠPP je také podmíněn velikostí obce, ve které se škola nachází a 
dostupností jiných poradenských pracovišť? Jak se díváte na součinnost ŠPP s ostatními 
poradenskými pracovišti (PPP, SPC,..)? 
 
 

V  Kutné Hoře dne 29. 12. 2010  

 



       Mgr. Zdeňka Fadrná, v.r. 


