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Kritéria hodnocení závěrečných prací
počet 

bodů 0-5
A Úvodní část

Jasná formulace tématu. Zdůvodnění a stanovení cíle práce. (Co chce autor vyřešit? 
Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to širší význam? Co bude výstupem? 
Čeho má být dosaženo?)
Vymezení obsahové struktury práce.
Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to 
týká? Kterých oblastí manažerské práce ?)

5

B Dosavadní řešení problému
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 
našich či zahraničních autorů.

5

C Výzkumná část
Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud umožňuje typ 
výzkumného problému). Zdůvodnění zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující 
se k cíli práce. Různé dokumenty a jiné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení).

5

D Analytická část
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
výzkumů

5

E Závěry
Doporučení o vhodnosti implementace (kdy, kde využít, za jakých okolností apod.). 
Vyústění formou projektu rozvoje

4

F Prezentace (formální úroveň práce)
Jasná a zřetelná struktura práce. 
Vhodně začleněné tabulky či jiné dokumenty.
Úplnost obligátních náležitostí, např.: 

 Použití kvalitního tiskového editoru a korektoru.
 Klíčová slova. (Slova, která se nejvíce vztahují k řešené problematice a jejichž 

zadáním do počítače by byl právě text této práce identifikován a vyhledán 
z množství jiných podobných). 

 České a anglické resumé (jde o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoliv 
o „zkrácený obsah bez uvedení stran“).

 Bibliografie dle platné normy atd.

4

G Přínos pro sféru řízení
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze 
popisná? (Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje 
příliš obecných frází?)

Jde skutečně o odborně fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení 
školství?

5

celkem bodů (0-35) 33



Klady práce:

Tématem  práce  je  využití  mezinárodní  spolupráce  škol  s akcentem  na  mateřské  školy. 
Autorka jasně stanovuje cíl práce, kterým  je  přiblížit různé možnosti a formy spolupráce, 
zdůvodňuje, proč je přínosem a určuje výstup: práce by měla být návodem pro školy, které by 
se chtěly zapojit. Tento cíl je jednoznačně splněn. Stanovuje podmínky, které je třeba splnit 
pro navázání úspěšné a přínosné spolupráce, možnosti, jak může spolupráce probíhat, uvádí 
kroky  postupu,  hodnotí  klady  a  zápory  jednotlivých  možností,  vzájemně  je  porovnává  a 
vyhodnocuje.  Ukazuje  i  možnosti  financování  na  všech   možných  úrovních,  od 
mezinárodních  projektů  až  po  fundraising.   Práce  je  jednoznačně  vymezena  z oblasti 
školského  managementu.  V rozsáhlé  výzkumné  části  se  obrací  na  všechny  potencionální 
partnery:  starosty,  ředitelé  škol,  rodiče,  management  partnerské  školy.  Vysvětluje  smysl 
otázek a odpovědi zpracovává v % vyjádření do tabulek a grafů.  Bibliografie podle platné 
normy,  vhodné přílohy.  Autorka prokázala nejen schopnost získávání dat, jejich analýzy a 
tvorby závěrů, ale i schopnost využít poznatků získaných studiem managementu.

  

Nedostatky práce:

Autorka prováděla šetření pouze v příhraniční oblasti v okolí Klatov, protože se domnívá, že 
blízkost  hranic  umožňuje  snadněji  spolupráci.  Tento  postup  jí  však  uzavřel  možnost 
porovnání situace například s velkými městy nebo dalšími regiony.

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce:      výborně  

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Ve svém šetření  jste  se obracela  na různé respondenty:  starosty,  ředitele,  rodiče a 

management partnerské školy.  Můžete globálně shrnout jejich názor na spolupráci, 

zhodnotit  klady a zápory? 

2. Porovnejte tento výsledek šetření s vlastními zkušenostmi. 

V Plzni   dne  14 7. 2006                                          

                                                                                                    Mgr. Světlana Cozlová

Jméno a příjmení

podpis
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