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Kritéria hodnocení závěrečných prací
počet 

bodů 0-5
A Úvodní část

Zdůvodnění a stanovení cíle práce. (Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to 
širší význam? Čeho má být dosaženo?)
Jasná formulace tématu (Co chce autor vyřešit? Co bude výstupem? Formuluje  
hypotézy?)
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.

3

C Výzkumná část
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

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) 32



Zhodnoťte klady práce:
Autor zvolil tématiku, která začíná být v závěrečných pracích velice častá. Centrem jeho 
práce však není povinná rešerše odborné literatury, kterou lze najít i na mnoha jiných místech, 
ale praktický výzkum, který provedl. Tím naplnil hlavní smysl bakalářské práce – přinesl 
konkrétní sondu do aktuální školské problematiky. V době bitvy o každého žáka se kolegům 
jeho práce může velmi hodit k zamyšlení nad důvody, podle nichž si žáci vybírají střední 
školy. Některé hypotézy jsou netradiční, v analytické části autor dochází k několika 
zajímavým postřehům, bourá některé mýty, které mezi školskými manažery panují. K velmi 
zajímavým aktuálním číslům patří míra vlivu rodičů na výběr školy, podle čeho se žáci 
skutečně rozhodují, přeceňování reklamy školy

Uveďte nedostatky práce:
Autor na závěrečné podobě práce velmi zapracoval, takže výsledkem je práce velice 
vyrovnaná, která nemá výrazná slabší místa. Mohl by být zmíněn pouze průměrný rozsah 
teoretické části a polemiky s odbornou literaturou, hlavním těžištěm práce je však praktický 
výzkum, takže to není na závadu.
Jedinou mojí výtkou tak je nepříliš hluboká sonda do fenoménu doby – internetu. Autor např. 
školní webové stránky zmiňuje pouze okrajově, detailněji je v dotaznících neporovnává, sám 
ani jednu neuvedl ve svém seznamu literatury. Právě školní www by při závěru jedné 
z hypotéz, že klasická reklama škol nemá přílišnou odezvu, mohly přinést zajímavý objev 
odkud mladí chtějí čerpat informace o škole, které komunikační kanály jsou jim mentalitou 
nejbližší.

Návrh klasifikace práce: Výborně 

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Domníváte se po provedeném výzkumu, že placená reklama se škole vyplatí?  Jaké 

byste volil formy?

2. Jaké  změny  v PR  vaší  školy  chcete  zavést  na  základě  výsledků  provedeného 

výzkumu?

V Benešově, dne 3.8.2006

Miroslav Hřebecký
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