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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: 

 

 Tematické zaměření do oblasti školského managementu, která je málo prozkoumána.  

 Práce postihuje rozsáhlý výzkumný vzorek (děti, rodiče, ředitelé)  

 Autorka dává do souvislostí odlišné segmenty vzdělávacího systému – základní školy 

a střediska volného času. 

 Zpracování výzkumné části je graficky velmi názorné. 

 Výstupy v podobě doporučení mají zcela konkrétní podobu a vztahují se ke třem 

aspektům marketingu – místu, času a klientovi. 

 

Nedostatky práce: 

 

  Některé souvislosti nejsou v práci explicitně pojmenovány. V těchto místech je 

práce nejednoznačná - každý uživatel může naznačené vztahy chápat jinak. Např. na 

str. 13 autorka uvádí: „S pojmem volný čas je úzce spjat termín zájmové 

vzdělávání…“   Dále však již jen cituje právní normu, vztah nijak nepopisuje, 

necharakterizuje. V podkapitole Financování střediska volného času /domu dětí a 

mládeže na straně 17 zase autorka nevztahuje problematiku modelu financování k cíli 

práce, přestože se to jasně nabízí. Tento způsob formulace způsobuje, že řazení i 

samotný obsah jednotlivých kapitol a podkapitol působí nesourodě a nahodile. 

 Formulační nepřesnosti, překlepy, jazykové chyby – např. na straně 20: „Snížení 

počtu soutěží a účastníků došlo v rámci sloučení škol …“ (na začátku souvětí chybí 

předložka „Ke“), nebo na straně 23 „… odpovídajících očníků osmiletého …“ 

 Věcné chyby např. na straně 25 uvedená organizace Skauting neexistuje – jde o 

celosvětové hnutí, jehož ideály v českém prostředí realizuje organizace, která se 

jmenuje Junák – svaz skautů a skautek ČR (její členové se nazývají skauti). 

 Cíl práce je vyjádřen poněkud nešikovně jako „Předmětem výzkumu je zjištění, zda 

podmínky pro uskutečňování zájmového vzdělávání mohou ovlivnit budoucnost 

středisek volného času.“ a v závěru není explicitně vyhodnocen (i když ze závěru pak 

vyplývá, že „budoucností“ SVČ je myšlen především vývoj poptávky po 

poskytovaných službách ). 

 

 

Hodnocení práce:   

dobře - 3 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vztáhněte, prosím, Vámi formulovaná doporučení (změna místa poskytování služeb, 

změna času a specifikace skupiny potenciálních klientů) k teorii marketingu. 

2. Ve své práci jste formulovala, na co by se měla SVČ v Děčíně do budoucna zaměřit. 

Vyplývá však z Vašeho výzkumu také, že existuje oblast, kterou by měla SVČ 

utlumit, případně zcela opustit? Argumentujte, prosím. 

 

V Praze dne 27. 8. 2014      Jindřich Kitzberger 


