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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 a nedostatky práce: 

 

 Autorka bakalářské práce hned v úvodu vymezuje hlavní cíle práce a popisuje širší 

kontext vybraného tématu. Pro úplnost by bylo vhodné doplnit přesněji, na jaké 

manažerské funkce se zaměřuje a jakým způsobem je možné výstupy práce využít pro 

jejich rozvoj, inovaci či podporu. Úvod práce je mírně zmatečný, vyskytují se zde 

v rámci jedné kapitoly různá pojetí hlavních cílů bakalářské práce. 

 V teoretické části se autorka mimo jiné zabývá vymezením kurikulární reformy avšak 

bez podrobnějšího zasazení do kontextu vzdělávání. Pro úplnost postrádám např. 

vysvětlení smyslu kurikulární reformy a zmínění dvoustupňového kurikula. Naproti 

tomu je poměrně srozumitelně vysvětlen i prakticky podložen pojem projekt.  

 Co se týká naplněnosti cíle zaměřeného na popis organizačních struktur se zaměřením 

na VÚP – je možné jej považovat za částečně dosažený. Hlavní přínos bychom mohli 

spatřovat především v komparaci organizačních struktur dvou obdobně zaměřených 

organizací VÚP a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) – případně v posouzení 

jejich efektivnosti. Avšak obě organizační struktury jsou popsány velmi zevrubně, bez 

doložení výsledků hodnocení, rovněž není zcela vysvětleno, proč byla pro komparaci 

organizačních struktur vymezena pouze dvě kritéria. 

 Autorka se dále zabývá kategorií cíle – není zde zřejmá provázanost se zaměřením 

bakalářské práce, navíc není zcela podložené tvrzení, že chybné nastavení cíle se 

fatálně promítne do kvality výrobku – existuje mnoho zpětnovazebních procesů, které 

mohou již ve fázi realizace plnění úkolu identifikovat chybu v nastavení cíle, čímž 

zamezí jeho nedokonalému naplnění (vytvoření nekvalitního výrobku). 

 Případová studie přináší podrobný pohled na organizační strukturu vybrané organizace 

s uvedením silných i slabých stránek, zahrnuje autorčin hodnotící nadhled, má 

dostatečnou oporu v odborné literatuře. Za velmi pozitivní je možné považovat 

obsahové provázání teoretické a výzkumné části. Vhodné by bylo ještě provést shrnutí 

jednotlivých kapitol a popsat možnosti využití výsledků výzkumné části 

v managementu jiných organizací – resp. přínos výsledků bakalářské práce a jejich 

využití. 

 

Hodnocení práce:       velmi dobře     

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Formulujte hlavní cíl bakalářské práce a zhodnoťte jeho naplnění s ohledem na využití 

výsledků pro školský management. 

2. Vysvětlete tvrzení na s. 42, že téma práce patří v rámci managementu do organizování 

a využívání ICT při správě a řízení. 

 

V Praze dne 28. 8. 2014 

 

Jméno a příjmení: Romana Lisnerová 

podpis 


