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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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Slovní zhodnocení přínosu práce: 

 

Ve své bakalářské práci se Pavel Večeřa věnuje sociální síti Facebook a zabývá se možnostmi 

jejího využití pro marketing školy. U výzkumů tohoto typu je třeba mít na zřeteli, aby 

technologická stránka věci nepřevážila nad principiální. Z hlediska studovaného oboru je 

nutno pohlížet na Facebook stále jen jako na nástroj. Technické detaily fungování jsou 

marginální. Podstatnou otázkou naopak je, jak tento nástroj zefektivňuje manažerskou práci a 

přispívá k naplňování organizačních cílů, jak vyplývá z definice marketingu. Na tento 

požadavek jsem autora během konzultací opakovaně upozorňoval, a dnes jsem na 

pochybách, nakolik se mu podařilo problematiku řízení v textu akcentovat. Je dobré, že si P. 

Večeřa uvědomuje proměnu vnějšího prostředí škol (globalizace, turbulence, „budoucnost již 

není, co bývala“), ale i když ji činí východiskem své práce (negativní prognóza 

demografického vývoje populace, rušení nebo slučování škol, konkurenční prostředí - s. 8), 

sklouzává snadno od těchto témat k facebooku jako takovému. Nespadá do oboru školský 

management, kdo je uživatel, fanoušek, správce, co je timeline nebo aplikace, jaký je rozdíl 

mezi profilem a stránkou. Když abstrahujeme od této materie, kolik je v textu skutečně 

manažerských témat? Např. kap 4 Marketing na facebooku z pohledu škol ve skutečnosti 

zabývá šířením informací, komunikační funkcí facebookové stránky, reklamními příspěvky na 

facebooku, příspěvky na podporu prodeje – všude tam se snaží autor poněkud násilně 

zaměňovat původní termín firma (podnik, organizace) slovem škola; tím ale nijak „pohled 

škol“ neozřejmuje. Kap. 5 Zpětná vazba pro správce stránky už je skutečně zjevným 

příkladem převahy technických aspektů nad manažerskými. Teoretická část práce je tak na 

samé hranici únosnosti, když student obhajuje práci ze školského managementu. 

Cílem výzkumné části práce je „zjistit,  jak  a proč  ředitelky základní a střední školy využívají  

sociální síť Facebook k marketingové komunikaci.“ (s. 38) Po určitém tápání se autor ustálil 

na této výzkumné otázce a zredukoval svůj výzkum na 2 respondentky. Nelze tedy hovořit 

o výzkumu v pravém slova smyslu, spíše o jakési sondě, která je však naneštěstí rozbředlá 

do 7 subotázek (s. 38), což je pro kvalitativní zkoumání příliš mnoho, neboť jde do velké 

šíře. V kap. 6.1 autor jakoby naznačuje, že se jedná o případovou studii, ta se ale vyznačuje 

kombinací více metod k detailnímu poznání případu, zatímco autor vychází primárně 

z rozhovorů s ředitelkami ZŠ a SŠ. I když autor disponuje souhlasem ředitelek ke zveřejnění 

údajů, přesto pociťuji uvedení jmen a názvů škol jako nepatřičné. Na podporu autora nutno 

uvést, že kvalitativní zpracování rozhovorů je zdařilé. Shrnutí obsahu s uvedením příkladů 

i doslovných citací je čtivou reportáží, která dokumentuje úsilí ředitelek, úskalí, s nimiž se 

utkávají, i způsob, jakým o věcech přemýšlejí. To může být inspirativní pro každého, kdo 

pomýšlí na tvorbu vlastní facebookové stránky. Analytická část je podařeně vyústěna do 

závěrečného shrnutí v podobě odpovědí na 7 vytčených otázek. I když znovu musím 

poukázat, že 2 rozhovory nemohou nasytit řešení výzkumného problému uspokojivě, 

přesto v této části odvedl bakalarant kus řemeslně dobré analytické práce.     

  

 
 
 



Platnost dokumentu od 05/2016 

 

 
 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Ve své práci pohlížíte na facebook jako na konkurenční výhodu školy. Nakolik se 

domníváte, že vývoj školské soustavy lze ponechat „neviditelné ruce trhu“? Není 

dravý marketing škol, jak se jím inspirujeme v podnikovém sektoru, naopak nežádoucí 

překážkou pro řešení demografických propadů na systémové úrovni (ve smyslu 

semknutí a spolupráce škol)? 

 

2. Na s. 9 uvádíte: „Cílem  této  části  výzkumu  je  zjistit,  jak  sociální  síť  využívají  k 

marketingové komunikaci vůči nejdůležitějším klientům školy.“ (podtrhl JV) Podle 

jakého kritéria by bylo možné hodnotit „důležitost“ klientů? Nadto samotný pojem 

„klient“ je ve veřejném školství diskutabilní. Do jaké míry facebook 

staví/vmanipulovává žáky a rodiče do role klienta/spotřebitele či dokonce konzumenta 

služeb školy? V čem je to rizikové? 

 

 

V  Říčanech dne 15. 4. 2016 

 

Jan Voda 

 


