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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: 

 

Bakalářská práce pružně reaguje na aktuální změny právních předpisů o archivnictví a spisové 

službě z roku 2009.  

Autorka poctivě nastudovala právní úpravy této problematiky a prokázala značnou 

fundovanost. Ve svém šetření se obrátila na příslušné orgány, které jsou v oblasti praktického 

archivnictví nejvyšší autoritou, a dále oslovila pozoruhodný vzorek 464 mateřských škol! 

Práce poskytuje ucelený, strukturovaný přehled problematiky, která může být pro řadu 

vedoucích pracovníků v mateřských školách nová, a proto obtížná. Za velmi přínosné pro 

školskou praxi lze proto považovat vyústění teoretické a empirické části práce do formulace 

konkrétního manuálu – (kap. 6), jež může být ředitelkám MŠ cennou, praktickou pomůckou.     

Výzkum autorky fakticky vyplňuje určité legislativní „prázdno“ – „nezmapovaný prostor a 

zmatky kolem vedení spisové služby, archivace a následné skartace.“ (s. 5) Je paradoxní, že 

jednotná právní úprava umožňuje tak široké spektrum interpretací a výkladů (mnohdy 

protikladných – srov. „Měla by mateřská škola jako samostatný právní subjekt uchovávat 

dokumenty a umožnit jejich výběr?“ Vyjádření oblastních archivů: 26 ano, 4 ne). 

 

 

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

 

Nesoulad v hodnocení vypovídací hodnoty průzkumu „Dotazník archivům“ – kap. 5.1 uvádí 

dobrou, zatímco kap. 5.2 konstatuje průměrnou. 

Místy subjektivně zabarvené interpretace, srov. „Na otázku číslo 7 /…/ odpovědělo 

neuvěřitelných 92 % respondentů kladně.“ (s. 37) 

Z formálního hlediska lze záměr autorky dokázat, „že i když mateřské školy jako samostatné 

právní subjekty nemusí ze zákona vést spisovou službu, uchovávat dokumenty a umožňovat 

výběr archiválií, je tato činnost nezbytně nutná pro fungování zařízení“ považovat spíše za cíl, 

popř. hypotézu/tvrzení, než za výzkumnou otázku (s. 53). Přesto se domnívám, že těžiště 

práce spočívá více v právním rozkladu a řešení situace než v dokazování platnosti podtržené 

části věty. Kdyby autorka skutečně řešila, zda vedení spisové služby je či není nezbytně 

nutné, bylo by třeba postupovat experimentálně srovnáváním pokusné a ověřovací skupiny 

(jedna by spisovou službu měla, druhá ne), popř. by bylo nutné sestavit vzorek oslovených 

respondentů tak, aby počet organizací se zavedenou spisovou službou a bez ní byl vyrovnaný. 

Tato skutečnost ovšem nesnižuje hodnotu práce. 

Odkazy bych doporučil umisťovat na příslušnou stránku, nikoli na konec textu. 

 

 

 

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Jak interpretujete polaritu odpovědí na „kritickou“ otázku 10 v Dotazníku archivům? 

Analyzujte blíže důvody pro a proti, které mohly jednotlivé archivy brát při 

zodpovězení této otázky v potaz. 

2. Argumentujte přesvědčivěji pro podporu svého tvrzení „Průzkum ukázal, že MŠ jako 

samostatný právní subjekt jsou velmi zodpovědné…“ (s. 37)  Lze označit školy, které 

spisovou službu nevedou, za nezodpovědné? 

 

 

V Říčanech dne 12. srpna 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


