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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. 

n
eo

b
sa

h
u

je
 

o
b

sa
h

u
je

 

čá
st

eč
n

ě
 

o
b

sa
h

u
je

 

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: 

 

Autorka v práci upozornila na významný posun v přístupu k rodičům jako k partnerům ve 

vzdělávání dítěte (RVP PV vs. Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy).  

Současně odhalila, že i když od účinnosti RVP PV uplynulo téměř 8 let, stále jsou ve školní 

praxi některé principy nazírány jako „nové“ a teprve čekají na implementaci (s. 46).   

Z výzkumu rovněž vyplynulo povážlivé zjištění, že 69% dotázaných mateřských škol ve 

zkoumaném vzorku je nuceno nad rámec povinností stanovených zákonem předkládat svému 

zřizovateli výroční zprávu! 

 

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

 

Z názvu práce vyplývá, že autorka usilovala usouvztažnit tři základní prvky: 1/ strategické 

partnerství, 2/ podmínky mateřské školy, 3/ kulturu školy. Vzájemný VZTAH těchto prvků se 

v textu nepodařilo přesvědčivě vyložit a výzkumná část vlastně ani tento problém neřeší. Ani 

samotné klíčové POJMY nejsou uspokojivě vymezeny. Autorka se jen v náznacích dotýká 

toho, v čem je partnerství pro školu strategické (z čeho vyplývá jeho strategičnost), čím 

specifické jsou v tomto kontextu podmínky mateřské školy a jak a z jakého důvodu je 

partnerství zabudováváno do kultury školy (jakou v ní hraje roli). 

Vzájemná izolovanost těchto prvků se projevuje již v teoretické části jako obsahově 

nesourodý a bezbřehý výpisek z literatury, aniž by se vytvořila solidní poznatková základna 

potřebná k řešení výzkumného problému. 

Ve výzkumné části se potom autorka zabývá spíše dílčími aspekty celého problému (zda 

ředitelky informují své strategické partnery o strategii rozvoje školy, jaké prostředky 

používají k prezentaci a komunikaci…). 

Z metodologického hlediska upozorňuji na nesourodé a nevyvážené zastoupení participantů 

výzkumu, zejména rodičů, kteří byli osloveni pouze na dvou mateřských školách, což nemůže 

být adekvátní názorovou protiváhou výsledkům šetření na jinak rozsáhlém vzorku ředitelek 

MŠ. 

Ze shora uvedených důvodů potom závěry práce vyúsťují v celkově vágní, jakkoli rétoricky 

zvučná konstatování typu „Pro školský management je důležité vytvořit spolupracující 

pedagogický tým.“ (s. 46), která jsou jen omezeným přínosem k rozvoji oboru. Cíl „zmapovat a 

navrhnout NEJefektivnější formy spolupráce a komunikace se strategickými partnery školy“ (s. 7) 

se podařilo splnit jen částečně, neboť efektivita fakticky nebyla analyzována a nebyla pro ni 

stanovena žádná kriteria.    

Za podstatnou terminologickou chybu považuji výraz „školní vzdělávací PLÁN“, který se 

v textu objevuje několikrát (s. 33, 46 a další).        

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI S VÝHRADAMI 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Pokuste se u obhajoby ještě jednou přehledně a srozumitelně vyložit, jaké atributy ve 

své práci považujete za podstatné pro STRATEGICKÉ partnerství a čím školy takto 

pojaté partnerství rozvíjejí. 

2. Čím si vysvětlujete tak malou návratnost dotazníků určených ředitelům/ředitelkám 

základních škol? 

 

 

V Říčanech dne 9. srpna 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


