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ŘÍDÍCÍ PROCESY V ORGANIZACÍCH NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

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 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 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 



Klady práce: 

- Autorka téma své práce velmi pěkně vymezuje v kontextu současného pojetí 

vzdělávacího systému jako konceptu celoživotního učení. 

- Jasně a logicky stanovený cíl práce a jemu podřízená odpovídající a přehledná 

struktura textu. Jednotlivé kapitoly a jejich části na sebe velmi dobře navazují, kontext 

problematiky je vystižen přesně a přitom úsporně, takže nenarušuje tematické zacílení 

práce a směřování ke stanoveným cílům, ale naopak je vhodně zdůrazňuje. 

- Dobře zvládnutá teorie tématu, promyšlená práce s odbornou literaturou a zdroji, 

pečlivé bibliografické citace. 

- Nástrojem výzkumu je důmyslně konstruovaný dotazník, který umožňuje z poměrně 

jednoduše vyplněných údajů zajímavé zpracování výsledků s potenciálem interpretace. 

- Interpretační potenciál také autorka velmi dobře využila. 

- Cíl výzkumu je důsledně plněn, autorka se s odkazem na výzkumem získané 

argumenty snaží zodpovědět stanovenou výzkumnou otázku. 

 

 

Nedostatky práce: 
 

- Výsledky výzkumu jsou zpracované sice přehledně, ale vlastní způsob zpracování by 

mohl být podrobněji vysvětlen, procentuální vyjádření výsledků postrádá zdrojová 

data. 

- Výstup práce – doporučení ke zkvalitnění řízení přes výraznou snahu autorky a 

proklamace propojení s výsledky šetření působí dosti obecně. 

- Drobné formální nedostatky: 

o občasné chyby interpunkční (str. 8, 19, 23, 27 ad.) 

o drobné nepřesnosti v pádových koncovkách (překlepy – str. 13), pravopisu (str. 

20), tvarosloví („procentuelní“ namísto procentuální) 

o chybějící označení buňky v přehledové tabulce č. 1 (str. 34) 

 

 

 

Práci k obhajobě DOPORUČUJI. 
 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. Jako aktuální problém neziskových organizací uvádíte „…nedostatek kvalifikovaných 

lidí, jejich vyčerpanost a nedoceňování významu jejich práce ve společnosti“. Z jakých 

zdrojů toto Vaše tvrzení vychází? 
 

2. Pro zjištění v oblasti „Subjektivní pozice organizací na trhu, zájem o tvorbu Standardu 

organizace“ jste použila metodu „neformálního rozhovoru“ (str. 30 – 31); byl tento 

rozhovor strukturovaný, a tedy srovnatelný u všech respondentů? 
 

3. Upřesněte postup, jakým jste převzala dotazník z jiného zdroje (míra úprav, autorství 

atd.). 

 

 

 

Ve Velkém Oseku dne 25. 8. 2011               PhDr. Eva Koberová 


