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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. 
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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: 
 
Práce se věnuje důležité manažerské funkci – kontrolování, k čemuž sama autorka v textu uvádí: 
„Každý vedoucí pracovník, jako manažer, by měl v rámci svých pravomocí provádět kontroly na 
svém pracovišti. Měl by mít zájem o zkvalitňování prostředí a služeb, odhalovat nedostatky, 
sjednávat jejich nápravu a předcházet jim.“ (s. 9)  
 
Teoretická část je komplexním a systematickým přehledem klíčových poznatků z odborné 
literatury k tématu kontroly, vymezuje termín kontrola, vnitřní kontrola, pojmenovává fáze 
kontrolního procesu a další.  
 
Z výzkumné části je patrné, že autorka sama je s problematikou velmi dobře obeznámena, což jí 
umožnilo vhodně zformulovat položky v dotazníku jdoucí k jádrovým problémům kontroly ve 
školních jídelnách. 
 
 
 
 
 
Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 
 
 
V textu jsou proklamovány dva odlišné cíle práce, srov. „Základním cílem práce byla tvorba 
modelu kontrolního systému ve školních jídelnách…“ (s. 63). „Cílem práce je zjistit postoj 
vedoucích školních jídelen v okrese Benešov k provádění kontrolní činnosti.“ (s. 31). Bylo by 
vhodné ujasnit si hierarchii těchto cílů a zajistit jejich soulad.  
¨ 
K prvně uvedenému cíli se nabízí otázka, zda se proces tvorby modelu skutečně opírá o výzkumné 
aktivity bakalantky, tedy zda jednotlivé položky modelu důsledně vycházejí ze zjištění z 
dotazníkového šetření a zda je tedy model vystavěn na zobecněné empirii respondentů. To není z 
popisu zřejmé, spíše se zdá, že model formulovala sama autorka na základě své osobní zkušenosti.  
 
K druhému cíli si dovoluji podotknout, zda autorka skutečně šetřila „postoje“, nebo spíše 
zjišťovala skutečnosti provozního, ekonomického aj. charakteru.  
 
Tabelace výsledků je mnohodimenzionální, což ubírá na přehlednosti. Přitom se nedomnívám, že 
důslednost v členění dat podle právní subjektivity byla v závěrech práce vytěžena.  
 
V teoretické části způsob citování (v závorce za odstavcem) neumožňuje posoudit rozsah 
vlastního a převzatého textu. To by bylo možné, kdyby bakalantka důsledně citovala pomocí 
uvozovek, popř. uváděla převzaté pasáže kurzívou.  
 
Chyba ve shodě přísudku s podmětem na s. 41, 2. odstavec.  
 
Kvalita scanu dotazníku v příloze.  
 
Rozsah práce – je vyžadováno stručné a výstižné vyjádření v daném rozsahu. 
 
 
 
 



 

Hodnocení práce:   2 – velmi dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Z komentáře k tab. 6 vyplývá, že poskytovat strávníkům výběr z více druhů jídel 
považujete za známku kvality služeb ŠJ. Vyjádřete se prosím k následujícímu mediálnímu 
sdělení:  
 

 
 

2. Čím byste vysvětlila zjištění uvedené na s. 63, že „pro mnohé vedoucí je kontrola stále 
zaměřena na odhalování nedostatků a následné zjištění podvodů…“  
 

 

 

V Říčanech dne 27. 12. 2013   

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


