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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
 X   

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
 

X 
  

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle (SMART) 
X    

B  

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
 X   

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu  X   

B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, 

nejde o mechanické výpisky z literatury 
 X   

C  

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce X    

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
 X   

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje  X   

D  

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů   X   

D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované 

vyjádření číselných údajů 
   X 

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce   X  

E  

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení) 
 X   

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, 

metodické postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… 
 X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít (v práci řídícího pracovníka).   X  

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy 

či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
 X   

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Hodnocení práce 

 

Klady práce: 

 

 práce se zabývá zajímavým a v odborné literatuře komplexně nezpracovaným 

tématem, cíl práce je relevantní studovanému oboru a bakalantce se ho podařilo 

dosáhnout, 

 teoretická část práce obsahuje jasné vymezení základních pojmů, s nimiž bakalantka 

dále pracuje také v praktické části, práce se zdroji je uspokojivá, 

  bakalantka prokázala solidní orientaci ve zdrojových dokumentech i dovednost psaní 

odborného textu na úrovni očekávané u daného typu prací, 

 výzkumné šetření je zaměřeno na dvě skupiny respondentů (ředitelé/ky a pedagogičtí 

pracovníci mateřských škol), což umožňuje porovnat zjištěná data - zde ovšem s 

omezeními uvedenými v další části posudku. 

 

Nedostatky práce: 

 

 spíše ojediněle jsou v textu příliš dlouhé doslovné citace (s. 9, 15 - seznam v 

odrážkách), na několika místech se objevují odkazy na sekundární elektronické zdroje 

(např. u definice dovedností),  

 kritéria úspěšnosti (pro výzkumné šetření) byla zvolena v souladu s teoretickými 

východisky (osobnostní předpoklady, kompetenční model ředitele školy), ostatní 

charakteristiky úspěšného manažera/jednotlivce (viz teoretická část práce) však 

zařazeny nebyly, volbu kritérií tak nepovažuji za dostatečně zdůvodněnou, 

 ve výzkumném šetření se pravděpodobně spíše z nezkušenosti bakalantky objevují 

vyjádření jako: "Tvrzení byla stanovena na základně vlastního předpokladu a úsudku 

vyplývajícího z letité praxe učitelky mateřské školy, ale také z obecně známých 

požadavků kladených v současné době veřejností na ředitele/ředitelku mateřské školy", 

respondenti jsou "schopni co nejobjektivněji odpovědět" aj. (s. 33), 

 v případě druhé skupiny respondentů (pedagogičtí pracovníci) nešlo fakticky o 

náhodný výběr (viz text s. 34),  

 po poměrně důkladné analýze zjištěných výsledků již nenásleduje téměř žádná 

interpretace zjištěných dat.  

  

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

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Upřesněte volbu kritérií úspěšnosti, která jste použila ve výzkumném šetření. 

2. Pokuste se interpretovat zjištěné výsledky výzkumného šetření. 

 

 

 

 

V Praze, 25. srpna 2015     PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.  


