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A Klíčové znalrvl úvodní část

A1 ZÍetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kter'ých řídících funkcí se to ýká?
Kterych oblastí manaŽerské práce?) x

AZ Závěrečná práce ,,přesahuje hranice" jedné konkrétrrí školy. Jde o objektivní analýzu z oblasti
Yizenive školství (nikoli o shrnutí subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popisjednoho projektu atd.).

x

A3 Jasná a zÍete]ná formulace tématu a cíle práce. (Co má bý ověřeno' zjištěno, čeho má bý
dosaŽeno' co nového chce autor ziístit?)

X

B Dosavadní řešení problómu

B1
Práce obsahuje přehled názor& vztahujících se k danému témafu na záklaďě odborné literatury;
akcent na manažerskou literaturu. {PřiměřenÝ rozsah použit'ích zdroiů včetně internetu.) '\

82 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu. x
B3

Je zřetelné' kde jde o autorslr}i text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, nejde o
mechanické uýpiskv z literatury.

X

C VÝzkumná část
C1 Výzkumná část se vztahl4e k tématu a cíli práce. X
C2 Stanovení výzkumného problému' Správná formulace hypotéz (pokud typ ýzkumného problému

umoŽňui e hlootézv formulovat).
X

C3 Byly použiý vhodné vyzkumné metody a nástroje. X
D Analvtická část
DI Je provedena kvalitní ana|ýza získaných faktu a údajů. X

D2
Interpretace Zjištěných ýsledků je dostatečně analytická' nejde jen o komentované vy'jádřeni
číselnÝch údaiů.

X
D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracováni závěrí, doporučení, ýstupů práce. X
E Závérv" Přínos pro sféru řízeni

B1
Závěrečná část hodnotí' zďabylo dosaŽeno stanoveného cíle práce (viz A3). {Závěr práce nenÍ
redukován ien na v.7sledkv a interoretaci vÝzkumu. na ootvrzení čí wwácení hvootéz.) X

E2
Výstupem práce je materiál vyuŽitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, metodické
postupY. příručka. manuál. vymezení rizk... X

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření' kde ajakji lze qružít v práci řídícího pracovníka. x
E4

Výstup práce je obecně v.wžitelný pro oblast řízení ve školství - školsKÝ management. Jde
skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoii určitého úseku řízení školství.

X

F Prezgntace {farmální úroveň práce)

FI Uplnost obligátních náleŽitostí - jazyková úroveň, dodrŽení formálních náleŽitostí a struktury
(titulní list, čestné prohl.' resumé. klíčová slova, obsah...), erafická a t1pografická uroveň práce.. X

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řeŠených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah). x
F3 Bibliografie dle platné nolmy. X



Kladv práce:

1. Silný akcent na ekonomiku školství otevírající vsoučasné době četné diskuse o
potřebě likvidovat málotřídní školy paradoxně otevřel i cestu k pedagogickým
analýzám, stavějícím úlohu těchto 1425 škol do nového světla. Do tohoto proudu lze
zaŤadit i studii mgr. Urbanové, systematicky navozující nové úlohy málotřídních škol
v modemizaci českého školství, zejména v souvislosti s vyrrŽíváním noých
technologií.

2. oceňuji např. pečlivou práci s bibliografickými údaji' dokazující znalost pouŽitých
materiálů: Důsledné uvádění odkazů ů na příslušné stránky' různorodost použitých
zdrojů (odborné časopisy, monografie, závěrečné práce nejen zUniveruity Karlovy,
ZpÍáw z institucí, internetové odkazy, atd.)

3. Jestliže se velká č,ást záv&ečných prací tohoto zaměření (na 
',málotřídky") 

velmi často
zabývá spíše invettarizací moderních prostředků (',vybavenost škol") či četností
využivání, volí mgr. Urbanová důleŽitější a perspektivnější zarnětení své výzkumné
sondy: identifikaci ,,bariér" a specifik, jeŽ komplikují efektivnější nasazení ICT, nebo
pokus o predikci oblastí vwŽiti ICT ve škole i mimo ni (rodiče, veřejnost), hledání
cest lepší přípravy řídících pracovníků aj.)

4. PředloŽená práce se významně odlišuje od velké části podobných studiíi i tim, že
nezistává pouze u běžných procentuálních údajů, ale pokouší Se o využiti
náročnějších statistických postupů (korelační míra efektu, znaménková schémata'
kumulativní porovnáv ání ú.)

5. Autorka sice neuvedla osobní angažovanost v prosazoviíní moderních metod a ICT na
své málotřídce, ale je dobře čitelné, že jeji závěreěná práce ve smyslu skloubení
praktických zkušeností ředitelky s dalším studiem přináší mnoho zajímavýchpodnětů.

Nedostatky práce:
(Nedostatlql próce korespondují s absencí požadovaých znaků; kankretizujte pro text práce.)

Pasáž týkající se výýčení cíle celé práce je překryta vytýčením cíle u empirické části.
Vzhledem k tomu, že závér práce se jednoznačně vztahuje k celé studii, Ize toto opominutí
char akterizovat j en j ako formální nedo statek.

Práci k obhaiobě doporučuii.

Doporučení a otázky pro obhaiobu:

1. Jakými přístupy by bylo moŽno spolehlivějtprokázat validitu získanýchzjištění?

2. MůŽete uvést, které aspekty v řídící práci patrně budou hrát nejvýznamnější

motivační/demotivační úlohu pro stimulaci lyužívání ICT?

V Praze dne 16.května2012
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