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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: 

 

 Kategorizace a popis různých oblastí rizik, ke kterým může dojít v prostředí a 

podmínkách mateřské školy 

 Formulace závěrů 

 Početný výzkumný vzorek (počet škol + 2 kategorie respondentů) 

 

 

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

 

 

 V úvodu chybí explicitně vyjádřený cíl práce. Částečně jej lze sice vytušit z popisu 

toho, čemu se chce autorka v práci věnovat, a pokud jde o výzkumnou část, snad 

bychom mohli přijmout jako cíl formulaci „výzkumem… chci ověřit míru této 

připravenosti“ (myšleno míru připravenosti vedoucích pracovníků škol identifikovat a 

řešit krize), přičemž tento cíl také autorka v závěru vyhodnocuje, ale jasně vyjádřený 

cíl celé práce chybí.  

 V kapitole o výkladu pojmů (kterou jinak hodnotím z hlediska jejího zařazení 

pozitivně) autorka překračuje pouhý „výklad“ pojmů, ale v tom případě bych viděl 

jako potřebné – vzhledem k jejich obecnosti  - vztáhnout tyto pojmy k tématu práce, 

což se ne vždy podařilo (viz např. text o kontrole). 

 Kapitola „Historický vývoj krizového managementu“ přináší značně zjednodušující a 

neúplný pohled (např. pokud už autorka uvádí posun od vojenských a politických 

hrozeb k ekonomickým, považoval bych za potřebné zmínit oblast terorismu jako 

novodobé globální hrozby), stejně tak některá problematická tvrzení, ale chápu ji 

v kontextu práce jako okrajovou, proto se zde nepouštím do konkrétního kritického 

rozboru. 

 Na str. 35 autorka poněkud překvapivě uvádí, že rizika typu požáru, výbuchu plynu, 

povodně, zásahu blesku, epidemie apod. nejsou předmětem této bakalářské práce – 

takové omezení bych očekával vysvětlit a popsat v úvodu práce (kromě toho je 

nejasné, zda o tento typ rizik nejde v celé práci nebo na ně jen není zaměřen výzkum), 

protože jde o významné zúžení celé problematiky o oblast týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví, ochrany před mimořádnými událostmi apod.  

 Zařazení rizika neprofesionální komunikace učitelů s rodiči (str. 37) mezi personální 

rizika považuji za velmi sporné, protože se jedná o prvek kvality pedagogické práce 

vůbec a není zde jakkoli vysvětleno či uvažováno, proč právě tato oblast je vybrána za 

významné personální riziko. V souvislosti s tím pak považuji za nepříliš domyšlenou 

konstrukci otázek ve výzkumu, které jsou zaměřeny již nikoli pouze na komunikaci, 

ale na kvalitu práce pedagoga celkově (resp. spokojenost rodičů), současně je zařazena 

problematika etického kodexu a chování zaměstnanců. Celkově totiž potom není příliš 

silná konzistence mezi teoretickou částí, otázkami v dotazníku a interpretací dat. 

Pokud jde o interpretaci dat, není např. adekvátní úvaha, že vedoucí pracovníci 

podceňují psaná pravidla chování zaměstnanců, jen na základě absence etického 

kodexu (protože pravidla samozřejmě mohou být popsána v jiné formě). 

 Ve výzkumné části je nejasně definován výběrový soubor (označen sice jako základní, 

ale s těmito pojmy není správně zacházeno), resp. JAK došlo k výběru 220 škol 

z celého souboru 

 Obecně považuji za významnou slabinu práce formulaci otázek v dotazníku – nejsou 

podle mého soudu dobře promyšlené a často nezjišťují to, co autorka deklaruje (kromě 



výše uvedeného např. otázky 14-19 jen velmi málo ověřují připravenost v oblasti 

technických a technologických rizik, nehledě na nevyjasněnost pojmu „alternativní“) 

 Autorka kromě vedoucích pracovníků položila otázky také pedagogům (což je 

v pořádku), tento „druhý výzkum“ však nemohl v některých ohledech naplnit to, c 

autorka zmiňuje: „Druhý provedený výzkum mezi pedagogickými pracovníky též 

ověřuje pravdivost tvrzení vedoucích pracovníků mateřské školy.“ Když pominu 

skutečnost, že „pravdivost“ není adekvátním pojmem a není ji možno považovat za 

takto jednosměrně fungující (proč by pedagogové měli zafungovat jako ověření 

pravdivosti výpovědí vedoucích pracovníků), ani otázky nejsou takto koncipovány. 

Ostatně ani interpretace dat k tomu (správně) nesměřuje. 

 Díky nedostatkům ve formulaci konkrétních otázek v dotazníku se domnívám, že cíl 

práce spíše nebyl naplněn (zde se také projevuje, že autorka směřovala cíl pouze na 

výzkumnou část, protože tím se připravila o možnost zúročení teoretické části 

vzhledem k naplnění cílů). Konkrétní zaměření dotazníku mne vede k úvaze, zda 

autorka nejprve nevymýšlela dotazník a teprve později podrobnější koncept práce a 

teoretický vhled, protože dotazník v této podobě podle mého názoru nemohl naplnit 

ambice výzkumu, což je škoda. 

 

 

 

Hodnocení práce: Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru 

Školský management 

 

Práce splňuje základní požadavky, byť v ní lze identifikovat významné nedostatky.  

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete, proč jste oblast personálních rizik zaměřila na kvalitu práce pedagogů, 

resp. spokojenost rodičů se školou 

2. Vysvětlete, jak souvisí zařazení alternativních metod práce ve školce (znění otázek 

v dotazníku) s oblastí technických a technologických rizik (kam jste tyto otázky 

zařadila). 

 

V Praze dne 2. 1. 2015 

 

 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ……………………………….. 


