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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 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 



Hodnocení práce: 

 

 Název, způsob zpracování teoretické části bakalářské práce a cíl práce (uvedený v 

anotaci) se neshodují. Dále v textu není cíl práce specifikován a bakalantka tak nemohla 

dojít k jeho dosažení - a to ani v případě, že by zdůvodnila odlišnosti v obsahovém 

zaměření textu od očekávání čtenáře, která jsou spojena s názvem práce. Konstatování 

uvedené v Závěru, že autorka "cíl splnila" (s odkazem na část výzkumného šetření "dne 

bez internetu", s. 57 BP, 2. odst. zdola) není možné přijmout, a to i vzhledem k nevhodně 

zvolené a zpracované metodice celé praktické části posuzovaného textu. 

 Teoretická část vykazuje zásadní nedostatky v práci se zdroji (např. na s. 12-14 nejsou 

uvedeny odkazy na žádné zdroje; na s. 17-18 není jasné, zda se celý text odkazuje na 

publikaci Mikuláštíka, 2010 - pokud ano, chybí komparace s dalšími zdroji; na s. 36-37, 

41 a 42u-43 opět není zřejmé, z jakých zdrojů bakalantka čerpala). Objevují se i 

nedostatky v typografické úpravě textu (s. 16, 36-37). Formálně nesprávné je také 

průběžné odkazování (dvojí způsob) a finální seznam literatury. 

 Teoretická část práce není vnitřně logicky provázána. Do 4. kapitoly (Personální řízení) 

zařadila autorka podkapitolu Interní komunikace (4.2). Ta je ovšem již popsána v oddíle 

2.2.1 ve 2. kapitole. Samostatná (třetí) kapitola věnovaná delegování nemá vzhledem k 

tématu práce téměř žádné opodstatnění. 5. kapitola (Střední management) se sice konečně 

věnuje problematice významné pro operacionalizaci klíčových pojmů a následné 

výzkumné šetření. Tentokrát ovšem zcela bez reflexe případných specifik středního 

managementu škol. 

 Volba výzkumné techniky je zdůvodněná pouze časovými možnostmi bakalantky ("kvůli 

časovému nedostatku", s. 45). Zcela chybí výzkumné otázky/předpoklady, jasný není ani 

způsob a kritéria výběru respondentů, informace o základním souboru opět chybí. Cíle 

šetření (viz s. 45) jsou nahodilé, odpovídající pravděpodobně zájmu bakalantky (viz též 

Závěr), pro problematiku avizovanou názvem práce v prvé části šetření irelevantní. 

Analýza zjištěných dat je nedostatečná, chybí interpretace, případně diskuse. V 7. 

kapitole (Přínos pro školský management) žádný faktický přínos pro vědecký nebo 

studijní obor, ani management konkrétních škol uveden není. 

 Závěr posuzovaného textu neplní funkci informativní, ani sumarizační. 

 

 

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

management. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zdůvodněte smysl a význam propojení přímé komunikace mezi žáky (případně mezi žáky 

a managementem škol) s výběrem pedagogických pracovníků. 

2. Formulujte cíl závěrečné bakalářské práce, který by vycházel z jejího názvu a 

očekávaného tematického zaměření. Případně navrhněte jiný název bakalářské práce a 

upřesněte její cíl.  

3. Na základě předchozího bodu navrhněte vhodné výzkumné otázky anebo předpoklady, 

stanovte kritéria výběru respondentů a techniky výzkumného šetření.  

 

 

 

V Praze 10. ledna 2016        PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 


