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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
X    

A2 Závěrečná práce je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
X 

 
  

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle 
X    

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
 X   

B2 Jsou uvedeny odkazy na českou i zahraniční 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 studovaný obor 

E1 Formulace 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 školství či rozvoj studovaného oboru  X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít.  X   

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
 

X 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 

 



Klady práce: 

 Výrazné směřování do oblasti školského managementu 

 Komplexní rozbor současné situace (teoretická část) 

 Provázání aktuální situace s odbornou literaturou (částečně) 

 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

 V teoretické části práce je velká část údajů a úvah vázána na konkrétní momentální 

situaci a často chybí zobecnění nebo orientace textu na obecnější závěry (příkladem 

budiž str. 62-65, kde jsou dlouze popisovány momentální možnosti zapojení do 

konkrétních grantových programů) 

 Teoretická část je orientována spíše na praktické projevy a okolnosti, než na teorii, ale 

především je málo konzistentní a navzdory názvu práce se krizovému řízení příliš 

nevěnuje 

 Výzkumná část působí jen jako povinný doplněk, bez větších ambicí a bez skutečně 

využitelných výsledků. Otázky byly voleny poměrně nevhodně a vyčerpávají se na 

poměrně jednoduchých a zřejmých faktech. Dotazník tak ve skutečnosti neměl 

potenciál k dosažení deklarovaných cílů.  

 Celkově by práci prospělo méně slov, ale pečlivěji vážených vzhledem k cílům práce. 

Ohledně jejich dosažení bych nebyl tak optimistický jako autor. Zejména cíl 

výzkumného šetření evidentně naplněn nebyl. 

 Na str. 9 autor ztotožňuje pojmy krize a riziko, s čímž se nelze ztotožnit, obdobně je 

volně zaměňováno řízení rizik a krizové řízení 

 Drobné výhrady mám k formálním náležitostem – abstrakt, úprava textu, nedostatečná 

jazyková korektura (interpunkce) 

 

Hodnocení práce:    Dobře (doporučuji s výhradami) 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaké jsou základní postupy krizového řízení (podle teorie)? Jak se liší krizové řízení od 

managementu rizik? 

2. Jaké otázky by například bylo možno doplnit do dotazníku, pokud bychom chtěli 

zjistit deklarované „faktory, které by mohly působit směrem ke zvyšování zájmu žáků 

o studium“? 

3. Krizové řízení by v daném kontextu mělo zvýšit zájem žáků a tím zabránit zrušení 

školy či sloučení školy s jinou? Je v tomto případě v našich podmínkách počet žáků a 

naplněnost školy nejdůležitějším (případně jediným) faktorem?  

 

V  Praze   dne   20.5.2012 
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