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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 „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
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 (SMART) 
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 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 výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

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 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení) 
X    

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
XX    

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 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
X 

 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

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

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
X    

F2 Dodržení stanoveného rozsahu   X  

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Klady práce: 

 

Jednotřídní (mateřské) školy představují velice specifickou kategorii vzdělávacích institucí. 

Dominantní charakteristikou je malý počet žáků a pracovníků, což s sebou nese na jedné 

straně pravděpodobně určité zjednodušení práce manažera v oblasti vedení lidí, z druhé strany 

ho ale naopak staví před řadu problémů. V oblasti učení lidí v organizaci je to zcela určitě 

obtížná zastupitelnost, pokud se chtějí pracovníci pravidelně účastnit akcí dalšího vzdělávání, 

a rovněž menší objem témat, na který se pedagogové dokážou soustředit. Jiným limitujícím 

momentem pro rozvoj organizačního učení může být nedostatek různorodých (až mírně 

konfliktních) pohledů a zkušeností uvnitř organizace (podle známého „víc hlav víc ví“). Právě 

proto je cenné, že se autorka rozhodla zabývat tímto tématem, a v práci vytěžila teoretické 

poznatky i vlastní devítiletou zkušenost ředitelky malotřídky.   

V závěru teoretické části práce autorka výborně generuje zásady jednotřídní MŠ jako učící se 

organizace (s. 34). Výzkumná část potom tento autorský model ověřuje. Bakalantka si 

stanovila odvážný výzkumný předpoklad, že „malý počet zaměstnanců školy nemusí /negativně/ 

ovlivňovat organizační učení“ (s. 35). V rámci dotazníkového šetření vyhodnotila 10 dotazníků 

administrovaných jednotřídním MŠ (do 5 zaměstnanců) a dospěla k potěšitelnému nálezu: 

jednotřídní mateřská škola, navzdory velmi malému pedagogickému sboru, MÁ potenciál stát se 

učící se organizací, pokud uplatňuje v práci uvedené zásady. (K tomu drobná metodologická 

poznámka: dotazováním zjišťujeme názory a postoje respondentů, nikoli skutečný stav. Kladné 

odpovědi oslovených ředitelek se tedy nemusí zcela shodovat s realitou těchto škol.)   

Předložená bakalářská práce tak přináší teoreticky elaborované a výzkumně ověřené poznatky, 

kterých mohou jednotřídní školy v rámci svých specificky náročných podmínek s úspěchem 

použít.    

 

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

 

Svým rozsahem 35,78 normostran vlastního textu je práce pod minimální stanovenou hranicí 

zadání bakalářské práce (s. 2) Současně však lze konstatovat, že autorka se v teoretické části 

dotkla všech zásadních momentů teorie učící se organizace a pracovala s většinou klíčových 

publikací k tématu. 

Výrok na s. 8 „Řídit jednotřídní mateřskou školu v obci je stejné jako řídit jakoukoliv jinou 

několikatřídní mateřskou školu ve městě či velkoměstě.“ je vlastně popřením tématu práce! 



Hodnocení práce:  2 – velmi dobře (vzhledem k podlimitnímu rozsahu textu) 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zamyslete se, do jaké míry bylo v socialistickém školství možno uplatňovat zásady 

demokratického vedení školy dle Fottové (1970). 

2. Uveďte prosím nějaké příklady, kdy spolupráce školy a rodičů je zdrojem příležitostí 

ke vzájemnému učení. 

 

 

V Říčanech dne 28. 6. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


