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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X  

 

kriteria hodnocení práce Úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce  X   
práce s českou literaturou včetně citací  X   
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod  X   
hloubka provedené analýzy  X   
stupeň realizovatelnosti řešení  X   
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
stylistická úroveň  X   
nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

 X   
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 X   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 X   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

X    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Bakalářská práce na téma Management mezinárodní školy obsahuje pět kapitol. První 

kapitola vymezuje základní pojmy, druhá charakterizuje školství a třetí přináší přehled 

vybraných manažerských funkcí. Ve čtvrté kapitole je věnována představení daného 

školského zařízení. Z hlediska práce je nejdůležitější pátá kapitola, která analyzuje vybrané 

manažerské funkce u daného školského zařízení. 

Práci hodnotím velmi dobře, a to z následujících důvodů.  Diplomantka sice zpracovávala 

danou práci samostatně, ale ne zcela využívala konzultace s vedoucím práce. To se částečně 

projevilo v druhé části práce, kde je provedena analýza manažerských funkcí. Tato analýza 

nezasahuje do takové „hloubky“ aby práce mohla být hodnocena výborně. Také zde nejsou 

z analýzy ne vždy patrná možná doporučení.  

 



Otázky k obhajobě: 

1. Proč nebyla provedena analýza další postupné manažerské funkce vedení lidí a 

průběžné rozhodování? 

2. Která doporučení na straně 59 byla již aplikována v praxi daného školského zařízení? 

 

Práce je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte). 

 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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