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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?) 
XX    

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. 
XX 

 
  

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: 

- Výběr tématu. Kritéria A1 a E4 jsou bezvýhradně naplněna. Porozumění tomu, jaké 

funkce v současné společnosti škola plní a jak se tyto funkce proměňují v závislosti na 

dobovém a místním kontextu, jsou zásadním východiskem pro vedení školy. Autorka 

zmapovala oblast, která dosud nebyla předmětem žádného systematického bádání, 

přestože suburbanizace je už řadu let reálný fenomén, se kterým se musejí školy 

v oblastech kolem velkých měst vyrovnávat. 

- Autorka popisuje specifický přístup k vedení školy, které rozvíjí její potenciál jako 

přirozeného centra obce. Škola v tomto společenském kontextu plní důležitou úlohu v 

organizaci komunitního života, kdy se působnost vzdělávací služby rozšiřuje na 

všechny věkové skupiny obyvatel a provoz školy přesahuje standardní režim žákovské 

výuky. Je zřejmé, že nároky na vedení a řízení takto pojatého fungování školy staví 

ředitele školy před nové profesní výzvy: rozvíjet školu na bázi vztahů, sdílených 

hodnot, pocitu sounáležitosti. To zejména vyžaduje dovednosti dobré kooperace se 

zřizovatelem a dalšími organizacemi v obci a umění spojovat nenásilně (pra)rodiče, 

učitele, žáky a další obyvatele k participaci na společném a plnohodnotném soužití v 

obci.       

- Jako velmi cennou hodnotím mj. kapitolu 2, kde autorka bilancuje předpoklady a 

podmínky pro zavedení komunitního vzdělávání, např. upozorňuje na nutnost změny 

kurikula školy nebo představuje dobrovolnictví jako jednu z forem adekvátní pro 

komunitní školu. 

- Široce založený a poctivě provedený deskriptivní výzkum, jehož design je 

kombinací dotazníkového šetření a rozhovorů s vybranými respondenty (senioři, 

matky na mateřské dovolené apod.). Výzkum přináší odpovědi na smysluplné 

výzkumné otázky a vyúsťuje do přínosných závěrů. 

- V celé práci je patrné autorčino velké zaujetí tématem i její osobní angažmá v řešení 

problematiky komunitní školy.         

 

Nedostatky práce: 

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

 

V práci neshledávám žádné závažné nedostatky. 

 

 



Práci k obhajobě DOPORUČUJI. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Konkretizujte, jaká úloha připadá řediteli komunitní školy v oblasti řízení 

neformálního kurikula (srov. s. 21)? 

2. Na s. 59 konstatujete, že všichni ředitelé škol až na výjimky spolupracují s místními 

organizacemi. Ovšem „není spolupráce jako spolupráce.“ Jaké atributy skutečně 

aktivní a efektivní spolupráce byste vymezila? 

 

 

V Říčanech dne 25. 4. 2013 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


