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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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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
X    

A2 Závěrečná práce je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
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 
 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 českou i zahraniční 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 studovaný obor 

E1 Formulace 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 školství či rozvoj studovaného oboru X    

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít. X    

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
X 

 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
X 

 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu  X   

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 



Klady práce: 

 

 Vymezení pojmu projekt z více úhlů pohledu a propojení současných poznatků 

o projektovém řízení se školskou praxí. Za zvážení by stálo zdůvodnit, proč si autorka 

myslím, že ve školství je projekt chápán jako proces aktivit, na něž byly poskytnuty 

finance. 

 Objasnění důležitých fází projektu, doložení odbornou literaturou. 

 Propojení a zdůraznění personální složky projektového řízení. 

 Vymezení kompetencí projektového manažera  

 Vhodnost formulací otázek v rámci dotazníkového šetření a interpretace výzkumu. 

Práce samotná je užitečným průvodce pro management škol při záměru vytvořit a řešit 

projekty. Poskytuje souhrn odborných poznatků doložených konkrétními příklady jejich 

řešení s ohledem na specifika školského prostředí. Je využitelná v oboru management 

vzdělávání. 

 

Nedostatky práce: 

 

 Není jasný vztah mezi cílem diplomové práce a cílem výzkumného šetření (s. 10 

a s. 65). Doporučuji vysvětlit jejich spojitost, případně provázanost. 

 První výzkumné otázce by spíše odpovídal kvantitativně pojatý předpoklad než 

porovnání četnosti zapojení mateřských a základních škol. 

 Čtvrtá výzkumné otázka: Které kompetence by měl ředitel v oblasti projektového 

managementu zvládat… spíše očekává vymezení kompetencí obecně, což je ve velké 

míře a odborně popsáno v první části práce – v této části by mělo jít o preference 

ředitelů škol a o zjištění jejich názoru na metodickou podporu v této oblasti, neboť 

jednou z částí cíle je – zjistit současné potřeby ředitelů škol. Za pozitivum je třeba 

považovat vhodnost formulací otázek v rámci dotazníkového šetření, které 

s vymezováním potřeb ředitelů škol v souvislosti s projektovým řízením počítají. 
 

 

Hodnocení práce:      výborně – doporučuji k obhajobě 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete a odůvodněte názor uvedený v závěrečné práci: Ve školství je projekt 

chápán jako proces aktivit, na něž byly poskytnuty finance. 

2. Které oblasti ve vzdělávání lze řešit formou projektů – uveďte konkrétní příklady 

s odůvodněním výhod a možných rizik. 

3. Vysvětlete souvislost Logického rámce – s. 42 a projektového řízení. 

4. Vysvětlete souvislost mezi cílem diplomové práce – s. 10 a cílem výzkumného šetření 

– s. 65. 

V Praze                    dne 28. 8. 2013 

Jméno a příjmení: Romana Lisnerová 

podpis 


