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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: 

 

Práce má potenciál v několika rovinách:  

(1) Autorka ve výzkumu propojuje instituce základních škol (školních družin, školních klubů) 

a střediska volného času, využívá výzkumná data (dotazníky ředitelům škol) k popisu 

konkurenčního prostředí v oblasti zájmového vzdělávání v Děčíně, resp. k identifikaci 

nabídky a poptávky. To je samo o sobě velké téma školského managementu (v práci se 

otevírá velké pole marketingového řízení), které však (zejména v teoretické části) zůstává 

fakticky nevytěženo. 

(2) V textu je popisována zahraniční zkušenost na Slovensku – komparativní pohledy jsou 

vždy velmi cenné. I v tomto případě jde ale o povrchní informaci (s. 18) založenou na jediné 

publikaci (Chorvát, 2011).  

(3) Téma otevírá příležitosti pro predikce budoucnosti a vybízí k uplatnění méně běžných 

výzkumných postupů pedagogické prognostiky (modelování scénářů vývoje apod.). Zdá se 

však, že autorka není s těmito metodologickými možnostmi obeznámena. 

Nedostatky práce: 

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

  

V teoretické části se práce prakticky netýká školského managementu, tedy problematiky 

řízení, srov. „cílem je popis a analýza nabídky kroužků zájmového vzdělávání ve střediscích 

volného času a v základních školách.“ (s. 4). Obdobně nelze interpretovat jako přínos pro 

školský management „poznání podmínek, které ovlivňují výběr volnočasových aktivit, z 

pohledu dětí a rodičů a důležitost aktivit pro děti ve volném čase.“ (tamtéž) Jediné náznaky 

oborového ukotvení přinášejí kapitoly 2.5 Strategické řízení a 2.6 Hodnocení školských 

zařízení, ovšem v celkovém rozsahu 2 strany (s. 27-28). Výzkum potom není ukotven 

v teoretickém fundamentu. To koresponduje s nevhodně stanoveným cílem práce (indikátor 

A3), v důsledku čehož je celý oddíl B (indikátor B1-B3) prakticky irelevantní pro hodnocení 

práce. V opravené verzi je nutné zasadit téma SVČ do solidně zpracované manažerské 

teorie (např. již zmíněné marketingové řízení, konkurenceschopnost organizací, strategické 

plánování, analýzy podmínek – PEST(EL) apod.)  

Druhá zásadní připomínka se týká výzkumné části práce, indikátor A2. Ačkoli je shora 

oceněno, že autorka zahrnula do výzkumu 9 základních škol v Děčíně, výsledky šetření jsou 

vztaženy výhradně k domácí instituci. Není ani podstatné, že SVČ Děčín má 3 odloučená 

pracoviště. Indikátor A2 by byl naplněn, kdyby bakalářská práce přinesla takové analýzy, 

které by se vztahovaly k řízení volného času dětí a mládeže např. v institucích v celém 

regionu Děčínska. Ve stávající podobě má text charakter rozsáhlejší závěrečné práce 

funkčního studia pro ředitele. V opravené verzi je nutné zdůraznit širší přesahy (např. 

zacílit práci na posouzení budoucího vývoje a systémového plánování zájmového vzdělávání 

všech institucí, které na něm v daném regionu participují.)   

Konečně musím autorce znovu připomenout podmínku, že výzkum v rámci bakalářské práce 

v oboru školský management má vyústit v takové poznatky, které budou ve zřetelné vazbě 

k práci vedoucích pracovníků ve školství (indikátor E3). V opravené verzi by měla autorka 

vysvětlit (interpretovat), jak mohou být uvedené závěry konkrétně využity v oblasti 

řízení školy či školského zařízení (odboru školství města Děčín). Pokud je např. v práci 



uvedeno, že „prioritním při výběru zájmového vzděláváním je místo provozování, nikoli cena 

či dostupnost“ (s. 59), což je samo o sobě velmi hodnotný nález, k jakým konkrétním řídicím 

zásahům tato skutečnost vybízí? (jak může vedoucí pracovník s tímto poznatkem naložit?)   

 

Hodnocení práce:  4 – nedoporučuji 

 

 

V Říčanech dne 20. 7. 2014 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


