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Indikátory kvality závěrečné práce 
Pomocný rejstřík pro hodnocení závěrečných prací.  

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A2, práce by neměla být doporučena k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 
Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (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 subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popis jednoho projektu atd.). 
  X 

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

dosaženo, co nového chce autor zjistit?)  
  X 

B Dosavadní řešení problému 

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

akcent na manažerskou literaturu. (Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně internetu.) 
  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 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 sféru řízení 

E1 
Závěrečná část hodnotí, zda bylo 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 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 školství. 
  X 

F Prezentace (formální úroveň práce) 

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

(titulní list, čestné prohl., resumé, klíčová slova, obsah…), grafická a typografická úroveň práce… 
 X  

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah).  X  

F3 Bibliografie dle platné normy.   X 
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Klady práce: 

 

Práce reaguje na velmi aktuální problematiku: Národní akční plán k transformaci a 

sjednocení systému péče o ohrožené děti je projektován na léta 2009 až 2011, výzkumné 

šetření tedy poskytuje cenné informace o stavu naplňování požadavků zhruba v polovině 

tohoto realizačního období.  

V rámci šetření bylo osloveno 106 ředitelů dětských domovů, což je velmi komplexní 

výzkumný vzorek (návratnost 1/3). 

Shrnutí výstupů na straně 52 poskytuje syntetickou deskripci stavu. 

 

 

 

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

 

V názvu práce je zvýrazněna organizační struktura, vlastní šetření potom ale jde do 

mnohem větší šíře – předmětem výzkumu je „stav v oblasti řízení, personální politiky a 

organizace chodu v dětských domovech, konkrétně rozvržení pracovní doby výchovných 

pracovníků, organizační struktura a disponování kvalifikovanými odbornými profesemi.“ (s. 

6) To je poměrně široký záběr, který však neumožňuje v rámci stanoveného rozsahu jít do 

větší hloubky – anoncované organizační struktuře je fakticky věnována pouze 1 strana 

teoretické části a v empirické části nejsou tyto teoretické poznatky dostatečně elaborovány. 

Např. procesní a útvarová struktura pojmenovaná na s. 10 není výzkumem dostatečně šetřena. 

Přitom autorka správně poznamenává, že „optimálně nastavená organizační struktura /…/ je 

základním stavebním kamenem pro chod těchto zařízení.“ (s. 10). Doporučil bych tedy 

věnovat více pozornosti jen několika málo aspektům, ale prozkoumat je opravdu důkladně 

(oblasti jako personální práce, marketingové řízení, výběr a získávání pracovníků apod. 

odvedly a rozptýlily pozornost autorky; charakteristiky výchovných ústavů a historický 

exkurz už do práce vůbec nepatří). 

Současně je myslím důležitým pojmem, který se celou problematikou práce prolíná, 

transformace. Je škoda, že autorka nevěnovala více pozornosti školskopolitickým aspektům, 

které způsob transformace dětských domovů determinovaly. Z textu je evidentní, že ke změně 

formy (trans-formace) dochází v zásadě pouze na strukturální úrovni, zůstává ovšem otázkou, 

jaký je skutečný dopad těchto organizačních proměn na samotné děti. Navíc, chceme-li 

jakkoli postihnout transformační proces, musíme zjišťovat nejen statické charakteristiky 

koncového stavu, ale především změny vyplývající z posunů od počátečního stavu ke 

koncovému.  

Téma tedy zůstává podle mého soudu nevytěženo. 

Z formálního hlediska si dovoluji poukázat, že co je vydáváno za závěr práce (s. 53 a 54), má 

spíše charakter úvodu.  

   
 



3 

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI S VÝHRADAMI 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Můžete prosím vystihnout nejčastější formy organizačního uspořádání DD v podobě 

organigramů zkonstruovaných na základě výsledků Vašeho výzkumu? 

2. Naznačte, v kterých konkrétních případech hodnotíte právní předpisy jako 

nejednoznačné (viz s. 51, poslední odrážka)  

 

 

V Říčanech dne 16. prosince 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


