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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     

A1 Jazyková úroveň   X   

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 37/2017, včetně 

platných příloh) 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?) 
 

 
 X 

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti  X   

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
X    

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční 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 nebo 

předpokladů   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 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 

studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 
 

X 
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Klady práce: 

➢ Teoretická část dobře vystihuje a popisuje teorie leadershipu, stejně tak je úspěšně 

popsána problematika genderu, a to jak obecně, tak se zřetelem ke školství. Autorka 

čerpá z české i zahraniční literatury. 
➢ Vzhledem k náročnosti vyhodnocování dat získaných z rozhovorů lze ocenit i 

důkladnost a kvalitu vyhodnocení odpovědí respondentů. 
 

Nedostatky práce: 

➢ V práci chybí vyjádření cíle, který lze nalézt pouze v abstraktu, a to ještě poměrně 

málo srozumitelně formulovaný: „Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na 

příkladu ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní 

zkušenosti.“ 
➢ Následkem absence cíle je samozřejmě i to, že autorka se nepokusila v závěru cíl 

explicitně vyhodnotit. Kromě toho v závěru zmiňuje výzkumné otázky, které údajně 

stanovila na začátku práce, tam jsem ale žádné vyjádřené výzkumné otázky nenalezl 

(pouze obecnou formulaci „Bakalářská práce se zabývá genderovým srovnáním a 

uchopením stylu vedení lidí. Krom tohoto zaměření je na pojetí leadershipu nahlíženo 

i z pohledu získaných profesních zkušeností jednotlivých respondentů.“) 
➢ Výzkumné šetření je problematické především malým počtem respondentů (4) pro 

rozhovory (rozhovory jsou příliš stručné na to, abychom mohli výzkum považovat za 

kvalitativní). Přesto by bylo možné spokojit se i takto nasbíranými daty, ale práci 

chybí odpovídající závěr, kde by bylo shrnuto, co zjištění znamenají a jak je možné je 

využít. Kapitola označená jako závěr by spíše odpovídala shrnutí a interpretaci dat, 

chybí nějaké logické uzavření celé práce, shrnutí hlavních myšlenek , včetně 

posouzení významu práce pro obor. 
 

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 

23.července 2018.   
 
 

Hodnocení práce:  Práce – i přes výše uvedené poměrně závažné nedostatky - splňuje 

požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Formulujte před komisí jasný cíl vaší práce, případně i cíl výzkumného šetření a 

výzkumné otázky. 

2. Zkuste velmi stručně zhodnotit význam vámi zvoleného tématu pro školský 

management. 

 

V Praze 26. září 2018  

Jméno a příjmení: Jindřich Kitzberger 

 

Podpis: ……………………………… 


