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Public relations středních škol a jejich vliv na rozhodování žáků základních škol při 
volbě střední školy a oboru studia

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

5

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) 34



Klady práce:

V  teoretické  části  práce  dostatečně  objasňuje  problematiku  PR.  Autor  pojal  tuto  část 
komplexně a dostatečně ji podpořil související literaturou.

Výzkumnou část pojal poměrně široce a přitom se s ní i vzhledem k rozsahu práce velmi 
dobře vyrovnal. Závěry práce korespondují s hypotézami. Z mého pohledu práce plně splnila 
svůj účel.

Nedostatky práce:

Zásadní nedostatky jsem neobjevil.

Formální stránka nemá větších nedostatků, pouze několik opravdu drobných typografických 
chyb (několik chybějících nebo přebytečných mezer či nepřesnosti ve stylu odstavců). 
Poznámka  ke  struktuře  práce:  "Formulace  hypotéz"  má  vlastní  kapitolu  a  tak  by  bylo 
vhodnější, aby "Ověřování hypotéz" mělo též vlastní kapitolu.

Jako přílohu  bych  ocenil  CD-ROM s  prací  v  elektronické  podobě a  dalšími  podpůrnými 
informacemi (ukázky PR vlastní školy,  webové prezentace některých škol – zejména těch, 
u kterých to nadprůměrně ovlivňovalo volbu školy apod.)

Návrh klasifikace práce:

Na základě  doporučené  stupnice  pro  návrh  klasifikace  vycházející  z bodového  hodnocení 

navrhuji známku výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Kdo  je  pověřen  PR  na  Vaší  škole.  Kolik  prostředků  do  PR  je  na  Vaší  škole 
investováno? Jsou tyto prostředky předem plánovány a uvedeny v rozpočtu školy?

2. Čí vinou nebyla na dotazník umístěna otázka, zda se škola účastní burzy (veletrhů) 
studijních a učebních oborů. Kolika veletrhů za rok se účastní Vaše škola?

3. Proč nevyužil (nebo využil?) autor osobní (telefonické) intervence u ředitelů škol pro 
jejich větší účast na výzkumu?

4. Jak  se  vypořádává  autorova  škola  s  konkurenčním prostředím v  Mladé  Boleslavi 
(konkrétně zda je škola Na Karmeli konkurencí)?

V Liberci dne 27. 8. 2006

Ing. Josef Šorm

.........................
podpis


	Hodnocení závěrečné bakalářské práce
	Úvodní část
	Dosavadní řešení problému
	Výzkumná část
	Analytická část
	Závěry
	Prezentace (formální úroveň práce)
	Přínos pro sféru řízení
	celkem bodů (0-35)

