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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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Znak 

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 Dosavadní řešení problému 

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 Výzkumná část 

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 Analytická část 

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 Závěry. Přínos pro studovaný obor 

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    



Klady práce: 

 

Pestrý seznam literatury (i když převážně nikoli k problematice školského managementu, 

viz níže). 

Zajímavý je poukaz na potenciál skype a ICQ v interní a externí komunikaci. 

Autorka si je vědoma některých omezení výzkumné techniky dotazníku. 

 

 

 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

 

Název práce „Využití ICT při řízení sloučených mateřských škol“ vyvolává představu, že 

problematika odloučených pracovišť bude hlavním tématem. Ve skutečnosti se jedná o 

okrajový aspekt, jemuž je ve výzkumu věnována pouze položka 15, 16, 19 dotazníku a vůbec 

nic v teoretické pasáži. 

Problematika školského managementu a uplatnění ICT při řízení jsou v teoretické části 

pouze naznačeny ve stručné kap. 4. Ostatní pasáže textu se věnují otázkám řízení bez zjevné 

vazby na výzkumnou část (kap. 5) anebo se jedná o aspekty výuky (kap. 2). Solidní teoretický 

fundament relevantní školskému managementu v práci chybí. 

Nepodložené soudy, např. „Proto lze s jistotou říct, že mateřské školy mohou za pomoci ICT 

poměrně efektivně komunikovat…“ (s. 26) 

Obě výzkumné otázky lze označit jako triviální, odpověď „ano“ je zřejmá i bez složitého 

zkoumání. V ot. 1 postrádám vymezení, co autorka míní adjektivy „nedílná součást“ a 

„vlastní práce“.   

Výzkum shromáždil „nějaká“ data, avšak ta jsou pouze prezentována, ale nebyl proveden 

jejich rozbor a interpretace. 

V konstrukci dotazníku postrádám položky korespondující s důrazem deklarovaným v cíli 

práce, tj. výhody a úspory, srov. „Cílem práce bylo zkoumat možnosti využití ICT při 

každodenní práci s důrazem na finanční i časové výhody a úspory při vedení organizace a v 

pedagogickém procesu.“ (s. 53) 

Jelikož v možnostech dotazníku je zjišťovat nanejvýš sebeobraz respondentů a jejich postoje 

k realitě, nelze na základě provedeného šetření vyvozovat závěry jako např. „Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že informační a komunikační technologie představují v současné 

době naprostou samozřejmost a nezbytnost v celém pedagogickém procesu, ale stejně tak i při 

řízení mateřských škol i jejich odloučených pracovišť…“ (s. 51) 

Dílčí překlepy a gramatické chyby, srov. „poměry odpovědí byli…“ (s. 44), „LindeIn“ (s. 

24), „Něco málo přes polovinu respondentů pak také souhlasila…“ (s. 51) 

 

 

 



 

 

 

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

management 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Uveďte, jak konkrétně si představujete využití ICQ při řízení školy. 

2. Na s. 42 správně reflektujete: „Dotázaní učitelé se např. nemuseli být schopni vybavit, 

co jsou to řídicí činnosti, zvláště pokud se věnují skutečně pouze vzdělávání dětí a 

nezajímají se o jiné aktivity školy či to, co dělá ředitel MŠ.“ Jakým způsobem jste se 

byla bývala mohla vyrovnat s touto metodickou potíží při konstrukci výzkumu? 

 

 

V Oxfordu dne 28. 7. 2015 

 

 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


