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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: 

 

 Přehledně, v logických souvislostech zpracovaná problematika projektového řízení 

včetně vysvětlení základních pojmů, úkolů, činností a kompetencí projektového 

manažera. 

 Podrobně rozpracovaná problematika jednotlivých fází projektu s důrazem 

upozorněním na možné problémy, které se mohou v jednotlivých fázích vyskytnout 

 Předpoklady a požadavky na projektového manažera, včetně vymezení jeho 

schopností, dovedností a kompetencí v souvislosti s úspěšnou přípravou a vlastní 

realizací projektu 

 Množství názorů, zjištění vyplývající ze studia odborné literatury a na internetu 

 Ve výzkumné části otázky formulované tak, že je možno na základě jejich odpovědí 

hledat příčiny, návrhy a nedostatky přípravy a realizace projektů na školách. 

 Podrobná analýza výsledků výzkumného šetření 

 Doporučení, v návaznosti na zpracovanou teoretickou část, ale zejména s ohledem na 

závěry výzkumné části, pro jednotlivé subjekty. 

Problematika projektového řízení v této podobě doposud nebyla zpracována, práce je přínosná 

a užitečná nejen pro management školy, který má zájem o realizaci projektů na škole, ale také 

pro ty, kteří již projekty realizují a ostatní subjekty – ředitele, zřizovatele škol, ČŠI, MŠMT 

a ostatní vzdělávací instituce.  

V práci je velice vhodně propojena oblast teoretická se zkušenostmi v oblasti praktické 

realizace projektového řízení ve školském prostředí včetně uvádění konkrétních příkladů 

z praxe. Přínosné jsou rovněž závěry a doporučení shrnuté v závěru práce. 

Práce je obecně využitelná pro management vzdělávání v oblasti projektového řízení škol 

a školských zařízení, je příručkou pro všechny, kteří chtějí projekty připravovat, žádosti 

vytvářet, realizovat a úspěšně také ukončit. 

 

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

 

 Výzkumné otázky č. 2 a 3 zjišťovaly věkové složení a počet let ve funkci, ale již dále 

nebyl analyzován vztah dosažených údajů na stanovené předpoklady, hypotézy, závěr 

– pouze konstatování četnosti  

 

Hodnocení práce:         Výborně – doporučuji k obhajobě 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte, jaké jsou souvislosti mezi cílem dipl. práce a cílem výzkumného šetření 

2. Jaký vztah měly Vámi zjišťované údaje o věkovém složení a počtu let praxe ve vedení 

školy s předpoklady a tvrzeními v rámci výzkumného šetření (příp. závěry a 

doporučením? 

3. V práci uvádíte, že ředitelé škol mají rezervy a nedostatky v oblasti projektového 

řízení – stručně charakterizujte Vaše doporučení. 

V Říčanech dne 30. 8. 2013 

RNDr. Jana Marková 

podpis 


