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Indikátory kvality záv ěrečné práce 
Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 
k obhajobě. 

1 
- 

ro
zh

od
ně

 

2 
– 

sp
íš

e 
an

o 

3 
– 

sp
íš

e 
ne

  

4 
- 

ro
zh

od
ně

 

Znak 

A Klí čové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (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 subjektivních zkušeností z vlastní praxe  X   

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 
dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART)   X  

B Dosavadní řešení problému 
B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury  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 výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

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 studovaný obor 
E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení)   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 školy 
či školství. 

 
 

X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 
F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce…   X  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu   X  
F3 Bibliografie dle platné normy.  X   



Klady práce: 
 

� Autorka se rozhodla použít dosud nepoužívanou metodu 
� Patrná snaha o další využití práce 
� Popis metody 

 
 
 
Nedostatky práce: 
 

� Nesrozumitelný cíl bakalářské práce (odhalit silné a slabé stránky time managementu) 
� Složitá struktura nadpisů (nadpisy třetí úrovně) 
� Užití neadekvátních pramenů (Wikipedie pro základní definici) 
� Teoretická část se snažila obsáhnout co nejvíce oblastí, což způsobilo vysokou míru 

povrchnosti 
� Autorka se snažila sledovat takřka vše, počet sledovaných oblastí a výzkumných 

otázek byl vzhledem k možnému rozsahu práce zbytečně vysoký a neumožňoval řádné 
zpracování 

� Nepřehledná prezentace výsledků, navíc značně obecná (velmi málo respondentů, 
malé procento respondentů, některé respondentky, z výsledků jsou zjevné sklony…) 

� Nelogický výsledek šetření – ředitelky se plánování věnují zpravidla 15-20 minut (str. 
34), přitom řízení času se údajně věnují přibližně stejný počet hodin týdně 24-26 !!! 
(str. 32)  

� Závěr obsahuje subjektivní názory autorky, její doporučení nevyplývají z výzkumných 
dat 

� Jedna ze zkoumaných prací se věnovala ředitelům základních uměleckých škol 
 
 
   Autorka si zvolila metodu metaanalýzy, která nebyla dosud používána v závěrečných 
pracích naší katedry. Měla ve srovnání s jinými studenty složitou situaci danou nemožností 
komparace zkušeností a metod s jinými pracemi. 
   Přesto je chybou, že výzkumné šetření pojala pouze jako popis jevů, které považovala za 
důležité, z její interpretace nevyplývá, v kolika pracích se daný jev objevil či naopak vůbec 
neobjevil, zdali se její závěr opírá v konkrétní oblasti o jednu práci, polovinu prací či třeba 
všechny zkoumané práce. 
 
 

Hodnocení práce:  dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Připravte jasný závěr své práce vycházející z empirické části práce 

2. Na základě jakých kritérií chcete rozhodnout, co jsou silné a slabé stránky 

managementu (uvedeno v cíli závěrečné práce) 

 

V Praze 7. června 2013  

Václav Trojan 


