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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. 

1
 -

 

ro
zh

o
d

n
ě 

a
n

o
  

2
 –

 s
p

íš
e 

a
n

o
 

3
 –

 s
p

íš
e 

n
e 

 

4
 -

 

ro
zh

o
d

n
ě 

n
e 

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).     

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: 

 

 Za klad práce považuji pojetí praktické, resp. výzkumné části, kde autorka sleduje 

několik témat a využívá několik metod. Výsledky by mohly být zajímavé a toto pojetí 

má potenciál přinést kvalitní závěry (bohužel celé provedení má tak významné 

nedostatky, že je lze těžko akceptovat) 

 

 

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

 

 

 Cíl práce je poněkud nejasný: v závěru na str. 47 je uvedeno: „Hlavním cílem mé 

práce bylo představení jednotlivých částí marketingového plánu školy a porovnání 

operativních cílů obou škol.“ Naproti tomu v úvodu práce se uvádí: „Cílem mé práce 

je podrobné představení jednotlivých položek marketingového plánu, které slouží jako 

základní pilíř pro plnění strategických scénářů. Dále z teoretické části použiji vybrané 

techniky na část praktickou, kdy pomocí základních analýz stanovím operativní cíle 

pro základní školu ve městě a základní školu na vesnici. Pokusím se tak 

demonstrovat odlišnosti v konkurenčním prostředí, komunikaci s klienty a následně 

navrhnu řešení z vzniklých výsledků jednotlivých škol.“ Rozdílnost obou vyjádření 

spočívá především v tom, zda autorka zamýšlí porovnávat již existující operativní cíle 

(formulované školou) nebo bude na základě svých šetření nějaké operativní cíle sama 

zpracovávat, přičemž nedošlo podle mého soudu ani k jednomu z uvedeného. 

Souvislost mezi operativními cíli marketingu obou škol (nikde explicitně 

nevyjádřenými) a jednotlivými tématy a metodami šetření není nikterak osvětlena. 

 Předmětem výzkumu jsou dvě vybrané základní školy – v obou případech je 

zpracována SWOT analýza, není ale jasné, na základě čeho ji autorka zpracovala a 

odkud vzala podklady pro tuto analýzu. Stejně tak navrhuje u každé školy její vizi, ale 

bez jakéhokoli komentáře a odůvodnění (na základě čeho je přinesen takovýto návrh?) 

 U obou škol by proveden výzkum faktorů výběru školy, ale jak metodika výzkumu, 

tak hlavně analýza dat a jejich interpretace jsou nedostatečně zpracovány (celý text 

k výzkumu – jeden odstavec, přitom šlo o poměrně rozsáhlý soubor respondentů a dat) 

 Výzkum přehlednosti a užitečnosti webových stránek – metodika není jakkoli 

ujasněna, neznáme způsob výběru respondentů ani charakteristiku základního a 

výběrového souboru, nevíme nic o způsobu kladení otázek atp.  

 U každé ze dvou škol je sice zpracován přehled konkurence, tedy škol v blízkém 

dosahu, ovšem není s ním jakkoli dále pracováno, není zde žádná analýza a vlastně mi 

tak uniká smysl zpracování tohoto přehledu 

 V úvodní stránce k praktické části je psáno: „V poslední části se pokusím navrhnout 

řešení operativního plánu školy.“, přičemž tuto problematiku jsem nikde v praktické 

části zpracovanou nenalezl 

 Množství věcných, gramatických i stylistických chyb přesahuje akceptovatelnou míru 

pro bakalářskou práci 

 Teoretická část je spíše mechanickou kompilací z použité literatury, bez jakéhokoli 

hodnotícího nadhledu (to je dáno také zčásti tím, že téma bylo zvoleno dosti široce a je 

již v literatuře poměrně komplexně zpracováno, takřka na úrovni učebnic – nicméně 

počet použitých zdrojů je nevelký, na hraně akceptovatelnosti). 

 

 



Hodnocení práce:   

Nevyhovující 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete, co konkrétně bylo myšleno pojmem „operativní cíle škol“ (použito v cíli 

práce), kde jsou tyto cíle uvedeny, kdo je zpracoval a jakou mají souvislost se závěry 

výzkumných šetření 

2. Na základě čeho jste zpracovala SWOT analýzu obou škol? 

3. Jak konkrétně byl proveden výzkum přehlednosti a užitečnosti webových stránek? 

4. Které výzkumné metody jste vlastně použila? 
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