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Indikátory kvality záv ěrečné 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 Klí čové 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 



Klady práce: 
Autorka si vybrala téma, které dosud není pro segment mateřských škol zpracováno. 
Z celé práce je patrné zaujetí autorky pro dané téma. S tímto faktem souvisí také to, že 
autorka pojímá zvolenou problematiku komplexně a v různých souvislostech. 
Pozitivní je provedení pilotního výzkumu, na základě kterého autorka vytvořila finální verzi 
dotazníku. 
Nedostatky práce: 
Poněkud zavádějící je název bakalářské práce, který nenaznačuje, že předmětem zájmu 
autorky jsou integrované mateřské školy. 
Na některých místech autorka nevymezuje dostatečně srozumitelně používané pojmy. Např. 
na straně 12: „Cílem předškolního vzdělávání není jen rozvoj osobnosti dítěte předškolního 
věku, ale také jeho zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj.“ Z této věty není jasné, co 
autorka nazývá rozvojem osobnosti dítěte, když ne citový, rozumový a tělesný rozvoj. 
Na některých místech teoretické části, jako např. od konce strany 12 po stranu 16, autorka 
volně cituje závazné dokumenty (v uvedeném případě RVP PV). Zde by stačilo využít 
odkazu, protože lze předpokládat, že uživatel, který bude řešit míru variability ŠVP a TVP 
bude s těmito základními dokumenty seznámen.   
U definic autorka neuvádí zdroje, ani jejich autory. Např. na straně 18 – pojmy „evaluace, 
hodnocení, vlastní hodnocení, autoevaluace školy“, totéž platí na následující straně 
u rozvrstvení činností do jednotlivých evaluačních fází. Je pravděpodobné, že autorka zde 
formuluje svou osobní zkušenost jako ověřená fakta, což odbornost textu poškozuje. 
V popisu evaluace schází významný prvek – indikátory. Autorka uvádí pouze kritéria. 
Formulace kapitoly Evaluační nástroje vyznívá, jakoby se jednalo o úplný výčet evaluačních 
nástrojů, některé významné však chybí (STEP analýza, Q třídění, atd.).    
Ve výzkumné části je problematická zvolená metoda. Autorka dotazníkovým šetřením 
nezjišťuje skutečný stav ŠVP, TVP a jejich částí, toho by dosáhla rozborem příslušných 
dokumentů. Místo toho zjišťuje výpovědi ředitelek a vedoucích učitelek, které nemusejí zcela 
odpovídat realitě.  
 
 
Práci k obhajobě DOPORUČUJI S VÝHRADAMI.  
 
 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

Cíl své práce jste na straně 9 formulovala takto: „…zjistit, jakým způsobem vznikají v 
mateřských školách spojených v jedné organizaci školní vzdělávací programy (dále jen 
ŠVP)…“  Ve Vaší práci však není nikde uvedeno, zda jste tohoto cíle dosáhla. Mohla byste 
nyní formulovat, jakým způsobem vznikají ve spojených mateřských školách ŠVP? 
 
 
V Praze 31. 8. 2011               Jiří Trunda 
 


