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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. Prakticky žádné manažerské tituly v seznamu 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: 

 

- Elektronické zpracování a administrace dotazníku. 

Nedostatky práce: 

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

- V abstraktu je chybně uvedeno „rámcový vzdělávací plán“; správně je „program“. 

- Nelze souhlasit s výrokem na s. 13: „Je tedy na řediteli mateřské školy, aby včas zachytil 

vývoj v oblasti, která je nová a připravil plán rozvoje.“ Současné pojetí školského 

managementu staví na kooperativním a distributivním řízení, jehož se účastní všichni 

pracovníci školy. Ředitel školy v tomto pojetí již dávno není solitér, který o všem 

rozhoduje sám za sebe. Zapojení všech učitelů do rozvoje školy je klíčové. 

- Kapitoly 1.1 (Edukace) a 1.2 (ICT a RVP) se dotýkají obecně pedagogických témat. 

Práce je však obhajována z oboru školský management.  Totéž platí o kapitole 1.4 

(Předškolní pedagog) a rozsáhlé části 3.3 (Prostředky ICT využitelné v mateřských 

školách). Musím tedy s obavou konstatovat, že práce fakticky postrádá teorii z oboru 

managementu – autorka se příliš soustředila na vlastní technologie, a nikoli aspekty 

řízení, které na katedře CŠM studuje. 

- Cíl a výzkumné otázky jsou nepřehledné. Cíl práce, zdá se, autorka vymezila 

v druhém odstavci úvodu, přičemž si čtenář musí dát práci, aby jednotlivé dílčí cíle 

rozklíčoval. Jedná se pravděpodobně o tyto: 1/ „zjistit jakou roli hraje ředitel školy v 

procesu začleňování moderních technologií do výchovně vzdělávacího procesu,“ 2/ „zda 

ředitelé škol sledují inovace ve vzdělávání a podporují své pedagogy k dalšímu vzdělávání 

v této oblasti.“ 3/ „Jaké informační a komunikační technologie se v mateřských školách 

skutečně používají,“ 4/ „zda je jejich potenciál dostatečně využit.“ Současně na s. 33 

autorka zmiňuje 3 oblasti otázek, z nichž sestavila dotazník – práci by prospělo, kdyby byl 

cíl explicitně zformulován a jednotlivé položky dotazníku s tímto cílem pevně svázány. 

Vše se dále komplikuje v kap. 4.4 a 4.5, kde autorka vnáší do výzkumu 4 tvrzení, 

inkoherentní s výše zmiňovanými formulacemi cíle. Navíc zde aspiruje i na mezinárodní 

komparaci se Slovenskou republikou. Na straně 33 dále autorka uvádí, že „výzkum byl 

zaměřen do oblasti vedení lidí, řízení pedagogického procesu…,“ celkově však není 

srozumitelné jak. Stanovení cíle práce je pro celý text kriticky důležité, neboť podle jeho 

naplnění se bakalářská práce posuzuje. Je evidentní, že teoretická část k naplnění cílů 

nepřispěla (nebo jen okrajově – kontextuálně) a pro zhodnocení naplnění cíle ve 

výzkumné části chybí měřitelné indikátory (srov. SMART, M=měřitelný). 

- Celkově tak v práci chybí „tenká červená nit“, abychom mohli výzkum označit za 

cílevědomý. Otázky ve výzkumu jdou do velké šíře, v důsledku čehož zůstává šetření 

na povrchu problému, tvrzení jsou dokazována s oporou o izolované položky bez 

detailnější interpretace. 

- „Plán návratnosti byl 70 % dotazníků.“ (s. 34) – lze návratnost dotazníků plánovat? 



Hodnocení práce:  3 – dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 14 uvádíte: „Lze předpokládat, že zavádění moderních technologií do mateřských škol 

bude řešeno v nejbližší době na koncepční a systémové úrovni.“ Na základě čeho tento svůj 

předpoklad formulujete? 

2. Jestliže na s. 56 říkáte, „Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakou roli hraje ředitel školy v 

celém procesu implementace informačních a komunikačních technologií…,“ co přesně míníte 

pod pojmem „role“? Připravte si velmi precizní - stručnou, ale podstatu vystihující odpověď 

na tuto otázku (Jakou roli hraje ředitel v procesu implementace ICT?) 

3. V jakém smyslu je Váš výzkum využitelný pro oblast řízení ve školství (indikátor E4)? 

  

V Říčanech dne 22. 4. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


