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Název závěrečné práce: 

Proměna role ředitele v procesu slučování základních a mateřských škol 

 

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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Klady práce: 
 

➢ Jasná, logická struktura práce, velmi komplexně pojatá teoretická část práce. 

➢ Pečlivé odkazování na zdroje. 

➢ Obsáhlý seznam zdrojů, z nichž autorka čerpala. 
 
 
 

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

 

➢ Cíl je formulován velmi jasně, bohužel ale pouze jako deskriptivní, čemuž odpovídá i 

vyjádření autorky v Úvodu práce: „Typově je práce pojata jako přehledný souhrn 

dostupných informací z této oblasti.“ V bakalářské práci bych očekávala o něco větší 

ambice než pouhý přehled či souhrn dostupných informací. 

➢ Drobné chyby v odkazování v textu i v seznamu použitých zdrojů. 

➢ Chybí jasné odpovědi na výzkumné otázky, autorka se například u odpovědi na první 

výzkumnou otázku (str. 52) zabývá spíše náročností procesu než tím, jak se měnila 

role ředitele a konstatuje pouze, že ředitel je manažerem, lídrem a vykonavatelem 

současně a že ředitelé se cítí být více manažerem, neuvádí ale, zda před sloučením, po 

sloučení či v obou situacích. 

➢ Chybí doporučení pro praxi. 
 
 
Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 2.5.2017. 
 

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

management 
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Skutečně se v práci jedná o kvantitativní šetření? Autorka uvede argumentaci pro toto 

tvrzení. 

2. Autorka zdůvodní volbu první výzkumné otázky – na čem založila předpoklad, že role 

ředitele by se měla měnit v závislosti na tom, zda řídí sloučenou školu. Změnila se tedy 

jejich role po sloučení škol?  
 
 

V Praze                    dne 17.5.2017 

 

 

 

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

 


