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Indikátory kvality závěrečné 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. 
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A Klíčové znaky; úvodní cast 

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: 

 

 Téma práce považuji za zajímavé a souvislosti mezi počtem pracovišť a řídícími 

procesy ve školách za oblast důležitou pro obor 

 Výzkum získal mnoho dat, která přinášejí bohatý materiál ke studiu a interpretacím 

 V metodice práce je třeba vyzdvihnout zaměření na 2 různé skupiny respondentů, 

jejichž výpovědi mohou být komparovány a doplňují se (ČŠI a ředitelé škol) 

 

 

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

 

 

 V teoretické části se poměrně nepřehledně prolíná množství témat, na různých 

úrovních konkrétnosti, autorka ve snaze popsat celou problematiku mateřské školy a 

jejího ředitele uvádí od všeho trochu, ale celý text pak působí poněkud nekonzistentně 

 Mnohé nepřesnosti, chybné či problematické formulace, nepodložená tvrzení atd., 

namátkou: 

o Do sítě mateřských škol vstoupily vedle státních škol ještě soukromé, církevní a 

nadační školy (co je to „nadační škola“?) 

o Každý pedagogický pracovník, který zastává funkci ředitelky školy, je povinen 

konat přímou pedagogickou činnost v rozsahu stanoveném ředitelce školy. 

o Před několika lety došlo k poklesu populační křivky a zvýšily se nároky 

na vzdělávání dětí, na kvalifikovanost pedagogů a v neposlední řadě i na 

kvalitu vzdělávacích programů. (Souvisí nějak pokles populační křivky a  

zvýšení nároků?) 

 Odkazy v textu – často není zřejmé, co je vlastně citováno a co je vlastní text, navíc 

odkazy (indexy) jsou umístěny na nesprávných místech, případně stejná identifikace 

zdroje je v textu a stejná pod čarou (např. str. 12, 13,16…) 

 Poměrně nepochopitelně se střídá pojem „ředitel“ s pojmem „ředitelka“ – v tomto by 

se měla zachovávat jednotnost textu 

 Ačkoli autorka uvádí, že výběrový soubor respondentů byl získán náhodným výběrem, 

na jiném místě se lze dočíst, že „Byly vytipovány ředitelky, u kterých se předpokládalo 

větší ochotu dotazník vyplnit.“ 

 Část výzkumu se zaměřila na pracovníky ČŠI. V klíčové otázce (souvislost počtu 

pracovišť s kvalitou řízení) se však nelze příliš orientovat v tom, co vlastně bylo od 

těchto respondentů zjištěno, popis je dosti zmatečný (nebo výpovědi respondentů). 

Například je poněkud nejasně uvedeno: „Inspektorky dle inspekčních návštěv a šetření 

uvedly, že počet pracovišť má jednoznačně vliv na kvalitu řízeného právního 

subjektu.“ 

 Tvrzení č. 1 výzkumné části je poněkud nešťastně formulováno, protože implikuje, že 

ředitelky škol s více pracovišti teprve díky tomuto faktu dosahují vysokoškolského 

vzdělání – ve skutečnosti ale nevíme, co je příčina a co následek. Tvrzení bylo 

nicméně prokázáno, ovšem s poněkud záhadnou douškou na str. 70, že jiné 

dotazníkové šetření by mohlo dojít k jiným závěrům 

 Tvrzení číslo 3 obsahuje poněkud nejasné pojmy identita a autonomie: Mateřské školy 

s jedním pracovištěm si lépe zachovávají svou identitu a autonomii než mateřské 

školy s více pracovišti. Nedefinování těchto pojmů znesnadňuje interpretaci a 

pochopení výsledku. 



 Závěr práce obsahuje mnohdy až příliš samozřejmá tvrzení typu: „Jelikož je ředitelka 

mateřské školy s několika dalšími pracovišti kromě jiného především ovlivněna časem, 

měla by umět s časem efektivně zacházet.“ Naopak jsou ale uvedena tvrzení, která 

dokazována nebyla (a měla by): „Výzkumné šetření ukázalo, že počet pracovišť 

jednotlivých mateřských škol nemá podstatný a rozhodující vliv na řízení mateřské 

školy, že neexistují větší rozdíly v řízení mateřských škol s různým počtem pracovišť, 

ale vše vždy záleží na osobnosti ředitelky – manažerky mateřské školy, na nutnosti 

jasně vymezených řídících pravomocí vedoucích pracovníků na všech pracovištích, na 

vzájemné důvěře, na spolupráci, na komunikaci a především na lidském faktoru“.  

 Autorka sice v závěru optimisticky konstatuje, že cíl byl naplněn, to si však tak úplně 

nemyslím. Cíl totiž obsahoval poměrně ambiciózní formulace, které by bylo těžké 

naplnit, např.: „ ověřit časovou náročnost řízení, zachování identity a autonomie 

mateřských škol a zjistit, zda je řízení ovlivněno a podmíněno dosaženým vzděláním 

ředitelek mateřských škol s jedním pracovištěm a škol tvořených více pracovišti.“ 

Autorka nedokázala, že by řízení bylo podmíněno dosaženým vzděláním, jen velmi 

lehce se dotkla časové náročnosti řízení a nejasně zacházela s pojmy identita a 

autonomie školy. 

 

 

Hodnocení práce:   

dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete, jak hodnotili respondenti z ČŠI souvislost mezi počtem pracovišť a 

kvalitou řízení školy.  

2. Vysvětlete tvrzení, které jste ověřovala: Mateřské školy s jedním pracovištěm si lépe 

zachovávají svou identitu a autonomii než mateřské školy s více pracovišti. 

 

 

V  Praze   dne 4.6.2013 
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