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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     

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… 
   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 

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: 

 Úplnost a správnost formálních náležitostí 

 Výzkumné šetření přesahuje hranice jedné školy, byla získána data od poměrně 

velkého počtu respondentů, dotazník se zaměřil na dvě skupiny – pedagogy a ředitele, 

což umožnilo získat data ze dvou zdrojů a porovnávat je 

 Zajímavé téma – ekonomické a finanční aspekty řízení 

 

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

 Teoretická část je poněkud nesourodá, jednotlivé kapitoly na sebe ne vždy logicky 

navazují, text je spíše roztříštěný a střídají se v něm pedagogická i ekonomická témata 

 Dílčí cíle na str. 17 jsou formulovány nesrozumitelně, v této podobě není možné je 

vyhodnotit 

  Stanovené cíle zřejmě splněny nebyly. Cílem výzkumné části bylo „zjistit stav 

finančního a ekonomického povědomí pedagogických pracovníků MŠ a vyhodnotit 

jak se tento zjištěný fakt promítá do procesu řízení škol, jak napomáhá nebo naopak 

ztěžuje ředitelům řídící proces a popřípadě ovlivňuje výsledky hospodaření škol“. 

Vzhledem ke konceptu dotazníku nemohla být prokázána jakákoli příčinná souvislost 

mezi nízkým finančním povědomím pedagogů a úrovní řízení školy (např. se žádná 

otázka nevěnovala tomu, zda ředitelé považují takovou souvislost za správnou či 

reálnou, zda potvrzují zájem o delegování v této oblasti). Nebyl také jakkoli 

prokazován vliv na výsledky hospodaření škol. Nepříliš dobře zvolená formulace 

otázek nejvíce vynikne v závěru, kde na str. 40-41 jsou přiřazovány jednotlivé otázky 

k stanoveným předpokladům. 

 Spíše na okraj poznamenávám, že téma práce, resp. pojetí samotného problému, je 

diskutabilní a o to více by bylo potřeba navazovat na teorii tématu a na dosavadní 

výzkumy, samozřejmě pak dobře dodržovat zásady vědecké práce. Autorka vychází 

totiž od počátku z teorie, že kompetence ředitele k finančnímu řízení organizace 

(související s právní subjektivitou škol u nás) implikuje potřebu zapojit do této oblasti 

řízení pedagogy (resp. odvozuje tuto tezi z manažerského principu, že delegování 

kompetencí zvyšuje efektivitu organizace), což je dle mého soudu problematická 

úvaha. 

 

Hodnocení práce:   

Dobře.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete lépe přínos závěrů pro školský management – je podstatou doporučení 

vzdělávání řadových pedagogů v oboru managementu?  

2. Přeformulujte dílčí cíle tak, aby byly vyhodnotitelné 

 

V Praze  dne 4.9.2012 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

     Podpis: 


