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Autor práce: Vedoucí práce: . 
Jana ČERMÁKOVÁ Ing. Stanislav Karabec, Ph.D . 

. Název závěrečné práce: 

OTAZNÍKY KOLEM ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

počet
Kritéria hodnocení závěrečných prací bodů 0-5 

• Úvodní část 
Zduvodnění a stanovení cíle práce. (Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to 
širší význam? Čeho má být dosaženo?) 

5Jasná 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 ?) 


Dosavadní řešení problému B 
Přehled názoru vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 5
na manažerskou literaturu). Konkrétní pfíklady teoretických i praktických přístupu 
našich či zahraničních autoru. 

Výzkumná část c 
ZduvodněnÍ zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující se k cíli práce. Různé 4
dokumenty a jíné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení). 

Analytická část D 
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 5
ínterpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
výzkumů 

ZávěryE 
Doporučení o vhodnosti implementace (kdy, kde využít, za jakých okolností apod.). 4
Vyústění 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 

zadánim do počítače by byl právě text této práce identifikován a vyhledán 
z množství jíných podobných). 

• České a anglické resumé (jde o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoliv o 
"zkrácený obsah bez uvedení stran"). 

• Bibliografie dle platné normy 

5 

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 
příliš obecných frází?) 

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

Nedostatky práce: 

práce: 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
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V závěrečné bakalářské práci předkládá J. Čermáková komplexní pohled na školní 
stravování v České republice, který má vysokou vypovídací hodnotu. Ve1mi užitečná je i 
komparace se světem v předmětné oblasti. Výzkumné šetření je pečlivě zpracované a jsou 
z něj vyvozeny závěry, z kterých by bylo možné vyvodit návrhy nápravných opatření ve 
větším rozsahu, než je navrhováno. Doporučuji seznámit s prací odpovědné pracovníky všech 
zřizovatelů škol a školských zařízení. 

Zařazení formulace hypotéz před Výzkumnou část není obvyklé. Hypotézy, v daném 
případě přesněji zkoumané problémy, jsou součástí výzkumné části práce, neboť právě v ní se 
zjišťuje v jaké míře se zkoumané jevy vyskytují. Drobností je chybička v začátku posledního 
odstavce summary "lt is se eking ... ", správně "I tis seeking ... " nebo absence ekvivalentu 
modré barvy v hodnotící tabulce na str. 49, graf 21. 

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

Výborně 

1. 	 Navrhněte strukturu o rozsah přednášky či jiné vzdělávací formy o problematice 

školního stravování, která by se stala součástí bakalářského studia oboru Školský 

management. 

2. 	 V obdobích, kdy nejsou žáci přítomni ve škole (např. hlavní prázdniny), je třeba řešit 

zaměstnávání zaměstnanců školní jídelny. Jak se to správně z hlediska pracovně 

právního dá udělat ? 

V Praze dne 2. května 2006 	 Ing. Stanislav Karabec, PhD. 




