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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 „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: 

 

 Zajímavé téma, kterému se málo autorů v české realitě věnuje, tedy porovnávání 

školského prostředí se ziskovým sektorem a možnosti využití jeho manažerských 

postupů 

 V tomto kontextu je také přínosem vlastní výzkumná část, kde se autorka zabývá 

nelehkými výzkumnými otázkami souvisejícími s možnostmi využití zkušeností 

ziskového sektoru ve školském prostředí 

 Při výzkumu byl zvolen poměrně početný výběrový soubor (téměř stovka škol a 

stovka firem), což – při poměrně vysoké návratnosti dotazníků – znamená velmi 

významný a cenný soubor dat 

 

 

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

 

 

 Úvod je trochu zmatečný, obsahuje – byť je zařazen do teoretické části (a celkově 

společný úvod vlastně chybí) – také vyjádření k výzkumné části (definování 

výzkumného vzorku), nakonec pak tzv. „ přehled názorů z literatury“, který je ale jen 

zmínkou o několika pramenech (není zcela jasné, co tato podkapitola sleduje) 

 Někdy není zřetelné oddělení vlastního textu od citace nebo převzetí z literatury 

(např.: vzorec na str. 21 je vlastní nebo převzatý?). Navíc citace neodpovídají mnohdy 

normě. 

 Hraniční rozsah práce 

 Škoda, že v teoretické části není větší prostor věnován poslední části, tedy porovnání 

působení ředitele školy a manažera ziskového sektoru a školským specifikům, protože 

zde bych viděl největší potenciál vzhledem ke zvolenému tématu 

 Výzkumná část: ověřované tvrzení je příliš široce a nejednoznačně pojato – vyjádření 

„rozdílné motivační faktory“ může znamenat celé spektrum variant, proto je těžké 

takové tvrzení prokázat nebo popřít (nějaká míra rozdílnosti se prakticky s jistotou 

objeví) a to se také v závěru projevilo 

 Analýzu získaných dat a jejich interpretaci považuji za poněkud podceněnou část 

práce, což je – vzhledem k tomu, že se autorce podařilo získat hodně odpovědí – 

docela škoda. Je například otázka, co znamená, že manažeři ziskového sektoru uvedli 

řadu motivátorů navíc (ačkoli se zdá, že přinejmenším některé z nich musí být 

využívány i ve školách). Za diskuzi by také stálo znění otázek dotazníku a možný vliv 

tohoto znění na výsledek.  

 Vzhledem k širokému záběru teoretické části bych očekával bohatší použitou literaturu 

 Formální  a jazykové drobné problémy (např. seznam literatury – první tři publikace 

očíslované, další nikoli, publikace nejsou podle abecedy; citace; ne zcela šikovná 

vyjádření) 

 

 

Hodnocení práce:   

Velmi dobře 

 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jak si vysvětlujete, že manažeři soukromých firem uvedli řadu motivátorů, které se 

neobjevovaly u ředitelů škol, ačkoli jsou to motivátory, které by teoreticky měly být 

využívány i ve školství? 

2. Myslíte, že v některých případech znění otázky v dotazníku mohlo nepříznivě ovlivnit 

výsledek a ztížit interpretaci dat? 

3. Doporučila byste v některém směru ve výzkumu pokračovat?  

 

 

V Praze   dne 8.1.2013 
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