
UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 

PEDAGOGICKÁ  FAKULTA 
 

CENTRUM  ŠKOLSKÉHO  MANAGEMENTU 

 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA 

Autor práce: Lenka Klimplová 

 

Oponent práce: Mgr. Bc. Jitka Kaplanová 

 

Název závěrečné práce: Proces budování mateřské školy 

 
 

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 
NEHODÍ SE 

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: 

 

 Bakalantka přináší v teoretické části své práce ucelený pohled na vybranou 

problematiku kultury školy v oblasti předškolního vzdělávání. Uvádí i jakou roli má v 

procesu budování kultury školy management školy. Práce tedy splňuje vymezení do 

oblasti studovaného oboru. 

 Ve výzkumné části se autorka zaměřila na organizační kulturu vybrané mateřské 

školy. Cílem bylo porovnat stav organizační kultury vybrané mateřské školy v roce 

2010 a 2015 a vytipovat faktory s nejvyšší kulturní mezerou. Práce se týká pouze 

jedné mateřské školy, ovšem stav organizační kultury je porovnáván za určité období, 

navíc bakalantka se na daný problém dívala z pohledu zaměstnanců, veřejnosti a 

rodičů. Jedná se tedy o komplexní analýzu. Pro svůj výzkum si zvolila dosti náročnou 

metodu případové studie. 

 Za přínosnou považuji kapitolu 10 Analýza výsledků, kde autorka nepředkládá pouze 

daná fakta, ale uvádí i možná odůvodnění a návrhy řešení. 

 

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

 

 Na str. 8 je uveden cíl práce, který je dosti široký, bakalantka uvádí, že bude 

analyzovat, posuzovat, komparovat, identifikovat. Cíl je znovu uveden na str. 38, kde 

je již zúžen a lépe definován. 

 V textu je obsaženo velké množství parafrází, mnohdy není zřejmé, kdy jde o autorský 

text. 

 Autorka ve své závěrečné práci uvádí pracovní hypotézy (str. 38, či str. 77), jejich 

formulace ovšem hypotéze neodpovídá. Hypotézy vyjadřují vztah alespoň dvou 

proměnných. Tento vztah mezi dvěma jevy je třeba jasně a explicitně vyjádřit. Je 

vhodné proměnné porovnávat a ověřovat: rozdíly (víc, častěji, silněji, výš, odlišné), 

vztahy (pozitivní, negativní souvislost, korelace) či následky (čím – tím, jestliže – pak, 

jak – tak, když – pak). Jedná se spíše o tvrzení než o hypotézy. 

 V práci se objevují drobné překlepy či interpunknční nedostatky – např. str. 23  

…škola se skládá se subkultur…, str. 36 …2. Agent změny – osoba či soby, které 

změny povedou…, tabulky na str. 20 – 21 (chybí interpunkční znaménka, formátování)  

 Kapitola 10.3 Shrnutí výsledků je nadbytečná. Výsledky jsou k dispozici již v kapitole 

9.0. 

 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vyberte si jednu ze svých hypotéz a zkuste ji formulovat správně?  

2. V závěru své práce uvádíte, že zaměstnanci vnímají a hodnotí školu pozitivněji než 

rodiče a veřejnost, čím si myslíte, že to může být způsobeno? 

 

V Praze dne 20. 09. 2015 

Jméno a příjmení: Jitka Kaplanová 

       Podpis: …………………………. 


