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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1, B3, F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika) X    

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 k Opatření děkana č. 8/2015) 
 

X 
  

B Úvodní část 

B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru   X  

B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
 

 
X  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe 
 

X 
  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
X    

C2 Relevantní odkazy na odbornou literaturu X    

C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) 
X    

D Výzkumná část 

D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce X    

D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 

X 
  

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje   X  

E Analytická část 

E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů  X    

E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků X    

E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce X    

F Závěry. Přínos pro studovaný obor 

F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce  X   

F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu X    

F3 Adresné vyjádření o využití práce X    

F4 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
 

X 
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Klady práce: 

➢ Autor se věnoval velmi podrobně jednomu z možných marketingových nástrojů, 

popsal jej zdařile po technické stránce a propojil jej s potřebami managementu školy, 

odůvodnil jeho potenciální význam a práce tak je cenným příspěvkem v této oblasti 

➢ Důkladná a objektivní analýza dat, díky které bylo vytěženo z rozhovorů maximum, a 

autor vše přehledně, logicky a s adekvátními závěry zpracoval 
 

 

Nedostatky práce: 

➢ Cíl práce je uveden až v úvodu výzkumné části a přestože je formulován jako cíl celé 

práce, těžko ho tak lze akceptovat. Jde evidentně pouze o cíl samotné části 

výzkumného šetření: „Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, jak a proč ředitelky 

základní a střední školy využívají sociální síť Facebook k marketingové komunikaci.“. 

Ostatně teoretická část k naplnění tohoto cíle příliš nesměřuje. 

➢ Z hlediska zaměření práce do oboru školského managementu vidím zejména 

teoretickou část jako dosti problematickou. Autor začíná postupovat (a největší důraz 

klade) na analýzy technických aspektů a popisů Facebooku a pak se postupně dostává 

k marketingu jako nástroji managementu a nakonec – již velmi okrajově –k 

problematice managementu jako takového. Postup by přitom měl být spíše opačný a 

měl by dokladovat, jak od obecnějších problémů managementu se lze dostat 

k významu toho hodně konkrétního nástroje.  

➢ Výzkumná část ( slovo „výzkum“ tady ale lze použít jen se značnou tolerancí) vychází 

pouze z rozhovorů se 2 řediteli, nelze tedy metodu označit jako „případovou studii“, 

jak autor činí na str. 39 

➢ Soubor otázek, na které autor hledá odpovědi, jsou dle mého názoru vhodné spíše pro 

kvantitativně založené šetření, protože jde o rozsáhlejší sadu poměrně jednoduchých a 

konkrétních otázek. 

➢ Uvedení konkrétních škol a dokonce jmen respondentů je poměrně nestandardní a 

metodologicky poněkud problematické. 
 

 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 25.4.2016. 

 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zformulujte cíl vaší celé práce tak, aby odpovídal jejímu současnému zpracování 

2. Zkuste obájit, že vaše práce je opravdu napsána v oboru školský management 

 

V Praze dne 15.5.2016  

 

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

 

Podpis:………………………………. 


