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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: 

 

 V teoretické části práce (alespoň v její cca první polovině) se autorka vcelku úspěšně 

pustila do tématu klimatu organizace a jevů, které s ním souvisejí, definuje oblast 

svého zájmu (fungování školní jídelny). Kladně lze hodnotit úroveň textu i zaměření 

tématu, resp. doplnění pohledu na klima školy ze strany pracovníků školní jídelny.  

 Využití odborné literatury v oblasti témat školního klimatu, vedení lidí atd. 

 Precizní analýza a interpretace dat 

 

 

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

 

 

 Teoretická část je v první polovině vcelku dobře uchopena, sled témat je logický a 

přehledný. Tato přehlednost a logičnost uspořádání se však v druhé polovině ztrácejí, 

jsou zde navršena témata bez zřetelně odůvodněného propojení vzájemného i směrem 

k hlavnímu tématu, v rámci kapitolek je pak někde myšlenková struktura textu obtížně 

sledovatelná (např. kap. 4.2 str. 19-20) 

 Cíl práce je vyjádřen poněkud nejednoznačně, resp. jako vyjádření cíle lze chápat 

několik různých formulací (str.1-2 a dále i úvod výzkumné části, kde jsou ale cíle 

formulovány vlastně nejlépe, pak dále opět jinak v závěru práce) 

 Na str. 6 uvádí autorka explicitní výčet faktorů pracovní spokojenosti zaměstnance, 

které jsou pak i základem pro výzkumnou část – očekával bych proto, že v rámci 

teoretické části budou tyto faktory systematicky rozebrány nebo popsány (z pohledu 

školského managementu). Kromě toho bych považoval za užitečné se více věnovat 

škole a školnímu prostředí z hlediska sociálních vztahů, pozici pracovníků školních 

jídelen v nich a pohledu managementu, čímž by bylo zajištěno větší propojení 

s výzkumnou částí. 

 V návaznosti na teoretickou část není příliš zřejmé, proč autorka ve výzkumu 

předpokládala odlišnost vnímání klimatu v souvislosti s počtem zaměstnanců, resp. 

s nepatrnými odchylkami počtu zaměstnanců (1-2 zaměstnanců a 4-5 zaměstnanců). 

Předpoklady, resp. tvrzení, nevycházejí z prezentovaných teoretických poznatků. 

Rozlišování jídelen na malé, střední a velké je z pohledu výzkumu trochu umělé a 

znepřehledňuje výsledky.  

 Metodologický problém – ve výzkumné části se mísí pojetí respondenta jako fyzické 

osoby (tedy zaměstnance školní jídelny) a mateřské školy jako instituce (s tím souvisí 

i rozlišení základního a výběrového souboru). Odpovídajícím subjektem byl ve 

skutečnosti vždy zaměstnanec konkrétní mateřské školy. Kromě toho není rozlišeno, 

zda odpovídající je vedoucí jídelny nebo řadový zaměstnanec, což v některých 

případech může být důležité pro vyhodnocování 

 V závěru jsou poměrně těžko srozumitelné formulace – při obhajobě doporučuji 

vysvětlit podrobněji (viz níže) 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnocení práce:   

Velmi dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete a komentujte podrobněji tyto závěry: „Z výsledků mého dotazníkového 

šetření vyplývá, že zaměstnanci školních jídelen jsou nejčastěji nespokojeni s 

hodnocením zaměstnanců, ale tato skutečnost nemá významný vliv na jejich 

spokojenost. Dále 11% respondentů uvedlo, že jim spíše nevyhovuje to, že hodnocení 

pracovníků nemohou posoudit. Zřejmě jde o osobní charakteristiku respondentů. K 

posouzení, zda jsou nebo nejsou dostatečně hodnoceni, potřebují pravděpodobně 

informace o hodnocení ostatních zaměstnanců.“ 

2. Vysvětlete, zda a jak mohla výsledky ovlivnit struktura odpovídajících – například zda 

v jídelně o 3-4 zaměstnancích odpovídala vedoucí jídelny nebo řadoví pracovníci 
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