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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 a nedostatky práce: 

 

 V bakalářské práci zcela chybí uvedení cíle, včetně jeho další specifikace, tzn. 

uvedení, kterých řídících funkcí a manažerských oblastí se bakalářská práce přímo 

dotýká, jakou problematiku z oboru Školský management hodlá řešit. Pouze z anotace 

bakalářské práce se můžeme domnívat, jaká témata budou řešena a na jakou 

problematiku bude práce zaměřena. Cíl je uveden až v samém závěru této práce. 

 V teoretické části jsou velmi pečlivě zpracované kapitoly věnující se historickému 

kontextu předškolního vzdělávání. 

 Na s. 17 je chybně uveden název Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV), navíc tato zkratka je několikrát v bakalářské práci nesprávně 

užívána. 

 Některá tvrzení nejsou dostatečně podložena argumenty, např. na s. 17 – „…kvalitně 

nastavený princip předškolního vzdělávání v České republice velmi silně degraduje 

právě vysoký počet dětí na jednu učitelku“; na s. 47 – „…umí vytvořit svůj kvalitní a 

jedinečný školní vzdělávací program s vlastní filosofií“. 

 V rámci teoretické části bakalářské práce jsou zřejmě již uváděny některé z výsledků 

výzkumného šetření (např. s. 49), což působí dosti roztříštěně. 

 V empirické části opět chybí uvedení cíle výzkumu, popsáno je pouze zaměření. 

Výzkumné otázky spíše evokují jednotlivé položky v dotazníku, dále je na zváženou, 

zda uvedené hypotézy jsou skutečně hypotézami, nebo spíše tvrzeními. Metody 

výzkumu nejsou dostatečně vymezeny, jsou uvedeny pouze jejich obecné definice 

citované z odborné literatury, nikoli konkretizace pro potřeby této práce. 

 Dále není jasné, na základě jakých skutečností byly vybrány zkoumané oblasti 

spolupráce uvedené v tabulce na s. 61. Je spíše k diskusi, zda komunikace s rodiči, 

dodržování školního řádu apod. lze považovat za oblasti spolupráce. Na této straně 

také chybí připravovaný odkaz na některou z kapitol.  

 Vyhodnocení výzkumné otázky č. 1 (s. 60: „Ze šetření vyplynulo, že všechny 

zkoumané mateřské školy spolupracují s rodiči v obdobných oblastech, což potvrdilo 

teorii, že jde především o všestranný a spokojený rozvoj dítěte.“) je naprosto 

nedostatečné, neboť skutečnost, že mateřské školy spolupracují s rodiči, ještě nemusí 

znamenat všestranný a spokojený rozvoj dítěte. 

 Položka č. 3 – ve které oblasti je spolupráce nejlepší – je dosti zavádějící a velmi 

subjektivní, pokud nebyla stanovena jasná kritéria pro posouzení „nejlepší“ 

spolupráce. 

 Dále je uváděn termín nadstandardní spolupráce, a to bez podrobnějšího vysvětlení. 

 Rozhovor je ve výzkumné části bakalářské práce popsán jako kvalitativní výzkumná 

metoda, avšak vyhodnocení výzkumu je spíše kvantifikováno. 

 Rovněž není zcela jasná souvislost tématu práce s šetřením zaměřeným na naplňování 

pravidel spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělání podle RVP PV. 

 Dotazníkové šetření je graficky vyjádřeno velmi srozumitelně, avšak vyhodnocení 

pouze komentuje získaná data, navíc položky v dotazníku jen velmi okrajově souvisejí 

s tématem práce. Větší vypovídací hodnotu má analýza školních vzdělávacích 

programů. 



 Závěr bakalářské práce pouze komentuje výsledky výzkumných šetření, nepředkládá 

výstup využitelný v oboru Školský management. 

 Uvádění citací není v celé bakalářské práci jednotné, práce rovněž obsahuje četné 

pravopisné, interpunkční či gramatické nedostatky (např. s. 10, 16, 21, 31, 34, 42, 47, 

54, 60, 89). 

 

 

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

Školský management 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Definujte cíl bakalářské práce, cíl výzkumné části bakalářské práce a zhodnoťte míru 

jejich dosažení. 

2. Odůvodněte použití rozhovoru jako kvalitativní výzkumné metody v této bakalářské 

práci. 

3. Vysvětlete, jakým způsobem lze výstupy bakalářské práce využít v oboru Školský 

management. 

 

 

V Praze dne 2. 5. 2015 

Romana Lisnerová 

podpis 


