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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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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 
XX    

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: 

 

- Srozumitelný, čtivý a logicky strukturovaný výklad v teoretické části. Autorka 

podala komplexní přehled problematiky komunikace (místy text zabíhá do přílišné 

šíře). Přináší i málo běžné odkazy, viz team sociomapping (s. 11). Text vhodně 

doplňují schémata. 

- V práci je dobře argumentováno, že „pozice vedoucí školní jídelny je bezesporu 

manažerskou pozicí.“ (s. 31) „Vedoucí školní jídelny je pozicí středního 

managementu, naplňuje všechny manažerské funkce…“ (tamtéž) 

- Autorka dobře vymezila problematiku školních jídelen jako oblast řízení a 

organizace, viz „Specifické postavení školní jídelny může být z pohledu firemního 

chápáno jako samostatná divize.“ (s. 7) Současně, oproti jednoznačně právně 

vymezenému postavení ředitele školy, autorka definuje pozici vedoucí školní jídelny 

odkazem na katalog prací. 

- Smysluplně a funkčně formulovaný cíl práce. Vhodná výzkumná otázka: „Jaké 

komunikační nástroje vedoucí ŠJ s ředitelem MŠ k vzájemné komunikaci využívají, jak 

často spolu komunikují včetně osobní komunikace a co konkrétně je obsahem jejich 

komunikace.“ (s. 33) a jejich další členění na podotázky. 

- Využití technologií ve výzkumu: elektronické zpracování a administrace dotazníku, 

vyhodnocení výsledků v MS Excell. 

- Vyhodnoceno 378 dotazníků od ředitelů škol a 239 dotazníků od vedoucích ŠJ! 

- Přehledná prezentace výsledků – tabulky (celkem 58), grafy (celkem 29), textový 

komentář. 

- Výzkumné šetření umožnilo zodpovědět výzkumné otázky. Autorka v závěru 

konstatuje, že převládá osobní komunikace vícekrát denně, převládající témata jsou 

organizační záležitosti, jídelníček a výběr stravného (s. 89). 

 

Nedostatky práce: 

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

- Rozsah práce překročil stanovený rozsah. Požadavkem na vědecké sdělení je mj. 

úspornost vyjádření, výstižné a stručné sdělení podstatných skutečností. Obsah práce 

„nabobtnal“ také proto, že autorka šla v teoretické i výzkumné části do veliké šíře. 

Např. by stačilo zaměřit se na 3 místo na 6 výzkumných otázek a tyto zpracovat do 

větší hloubky. 

 

Hodnocení práce:  1 – výborně 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V závěru na s. 89 uvádíte, že na základě výsledků Vaší práce mohou ředitelé a vedoucí ŠJ 

„nalézt prostor pro zlepšení a odstranit případné nedostatky…“ Jelikož jste sama 

pracovala s velkým vzorkem respondentů, pokuste se zhodnotit kvalitu komunikace, 

kterou jste ve výzkumu popsala, a navrhnout – s oporou o teoretickou část – 

odstranění některých zjištěných nedostatků. 

2. Graf 23 ilustruje normální rozložení odpovědí respondentů, kdy největší část dává 

v komunikaci tématu nákupu potravin střední prioritu. Existují však i dvě „krajní křídla“ – 

pokuste se interpretovat, co asi stojí za zcela protichůdnými názory zastánců nízké a velmi 

vysoké priority. Jaká mohou být jejich stanoviska? V jakém pracovním kontextu asi může být 

toto téma objektivně méně prioritní a kdy naopak vysoce závažné? 

 

V Říčanech dne 21. 4. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


