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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: 

 

 Téma, které bakalantka zvolila, má v českém vzdělávacím kontextu stále velký 

výzkumný potenciál.   

 Ve výzkumné části bakalantka zkoumá širokou škálu aspektů marketingového řízení. 

Používá k tomu vhodné výzkumné nástroje. V předložené verzi práce se však, 

bohužel, tato šíře jeví spíše jako negativum, protože autorku vede k povrchnosti. (Viz 

např. její text na str. 38 vztahující se k vlastní práci: „Tato tabulka je velmi 

zjednodušená, v praxi by bylo zapotřebí zajistit kompletní a podrobné informace o 

konkurentech, kapacitách škol, personálního, materiálního a technického vybavení.“) 

Zde jakoby si bakalantka sama uvědomovala nedostatky vlastní práce.   

 

Nedostatky práce: 

 

Formální: 

 

 Pravopisné chyby a překlepy (např. hned na str. 7: „…pro svou práci vybrala 

problematiku Marketingu školy, …“ „Má-li škola dosáhnout tížených cílů …“, na str. 8: 

„Z této formulace vyplívá …“ na str. 11: „Spojenectví he pro podnik přínosem …“, na 

str. 35: „…různé druhy fondů“ místo různé druhy fontů, atd.) Tyto chyby významně 

snižují uživatelský komfort práce a nesvědčí o seriózním přístupu k vlastní práci. 

  

Obsahové a metodologické: 

 

 Dlouhé pasáže teoretické části práce jsou tvořeny pouze za sebou řazenými, 

nereflektovanými, nekomentovanými citacemi, ve kterých někdy schází objasnění 

významů pojmů (např. na str. 9 použitý termín „marketingově zaměřená škola“). 

 Některé formulace v teoretické části práce nejsou odborně zcela přesně vymezeny. 

Například z textu na str. 11 vyplývá, že rozdíl mezi strategickým a taktickým 

plánováním je pouze v jeho časovém horizontu.  

 Na straně 18 autorka doslovně cituje a neuvádí to. Jde o pochybení, které je zcela 

zásadním porušením etických a zcela devalvuje hodnotu práce. (Například text 

„Vnější mikroprostředí organizace je tvořeno především zákazníky školy, a to jsou 

žáci a studenti, rodiče, absolventi a organizace, které je zaměstnávají. Kromě těchto 

sem patří také subjekty patřící do vzdělávací soustavy státu,“ atd. je v doslovně stejné 

podobě volně přístupné např. v textu diplomové práce Jaroslava Kresánka na adrese 

http://is.muni.cz/th/130939/pedf_m/DP.txt.  

 V charakteristice ZŠ Korunovační na str. 32 autorka opakovaně uvádí, že jde o malou 

školu, její velikost však nijak nespecifikuje (kapacitou žáků, ani jejich aktuálním 

počtem, či počtem zaměstnanců, nebo prostě velikostí budovy), je tedy velmi 

prasvděpodobné, že představy o zkoumané škole budou u jednotlivých uživatelů práce 

velmi odlišné. Na téže straně není jasné, zda uvedený návrh formulace vize školy je 

dílem bakalantky (v tom případě schází srozumitelné vysvětlení toho, z čeho při 

formulování návrhu vize vycházela), nebo jde o dosud oficiálně nepřijatý návrh 

vytvořený někým ze zkoumané školy.  

 Chybí uvedení autorství SWOT analýzy na str. 32 – 34 – není jasné, zda bakalantka 

SWOT analýzu převzala (vypracovali ji pracovníci školy), nebo zda se jedná o její 

práci. Rozdíl v hodnotě  těchto variant je přitom markantní. Formulace jednotlivých 

položek a obecnost doporučení v rámci „kvadrantů“ budí dojem, že jde kompletně o 

práci autorky. (Například zcela obecný závěr na str. 34, že „je výhodné z 

http://is.muni.cz/th/130939/pedf_m/DP.txt


dlouhodobého hlediska věnovat se vysokým individuálním přístupem každému 

jednotlivému žákovi a budovat tak silnou pověst školy,“ by bylo možno použít u všech 

škol.)       

 Nedostatky uvedené v souvislostí se zpracováním výzkumu ZŠ Korunovační se 

v podstatě opakují také v případě ZŠ Velké Přílepy. 

 Při zjišťování náročnosti konkurenčního prostředí autorka posuzuje pouze počet, 

vzdálenost a některé další charakteristiky blízkých škol. Tyto údaje však nemají 

v podstatě žádnou vypovídací hodnotu bez uvedení počtů žáků, kteří bydlí ve spádové 

oblasti těchto škol, případně ve spádové oblasti jejich konkurentů, či v oblasti, ze které 

je jejich dojíždění do školy reálné. Ve skutečnosti tak může být konkurence škol 

s menší koncentrací tvrdší, než konkurence škol s vyšší „prostorovou hustotou“. 

 

Hodnocení práce:   

Práci nedoporučuji k obhajobě - 4 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na straně 7 své práce uvádíte: „… pomocí základních analýz stanovím operativní cíle 

pro základní školu ve městě a základní školu na vesnici“ Udělejte to, prosím. 

2. Na straně 35 uvádíte závěr svého zkoumání spokojenosti uživatelů s webem ZŠ Velké 

Přílepy: „Škola by měla zvážit drobnou úpravu barev …“ Vysvětlete, prosím, jak jste 

k tomuto závěru dospěla, když Váš výzkum položku vztahující se k barevné úpravě 

neobsahuje. 

 

V Praze dne 21. 8. 2014 

 

 

Mgr., Bc. Jiří Trunda 


