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Název závěrečné práce: Profesní motivace ředitelů základních uměleckých 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. 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?) 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: 
 

➢ Zaměření na málo zpracované a jen výjimečně akcentované téma motivace manažera, 

v tomto případě ředitele, navíc na užší segment vzdělávací soustavy, na který se práce 

soustřeďují o to vzácněji – základní umělecké školy. 
➢ V teoretické části autorka uvádí velmi solidní přehled z teorií motivace, dobře pracuje 

s odbornou literaturou, vyčerpává téma motivace a soustřeďuje se i na kontexty 

s prostředím školství a manažerskými pozicemi. 
➢ Porovnání získaných dat s dřívějším výzkumem dr. Trojanové i stanovení 

výzkumných předpokladů na základě dřívějších prací. 
➢ Velmi dobře založený a provedený výzkum, popsaná metodologie, východiska i 

závěry.  
➢ Kvalitní analýza a intepretace dat, včetně srovnání s dřívějšími zjištěními 
➢ Dobře stanovený i vyhodnocený cíl práce 

 

Nedostatky práce: 
 

Uvedené nedostatky považuji za méně závažné, jde spíše o možná vylepšení textu: 

➢ Teoretická část se poměrně málo zaměřuje na problematiku samotných ředitelů škol a 

školství jako takového (byť je zřejmé, že v domácí literatuře je v tomto směru zdrojů 

zřejmě poskrovnu). Mohlo by totiž být důležité, které motivační faktory obecně působí 

silně u tohoto typu profese (či obecněji u profesí podobného charakteru). Přehled o 

výzkumech v oblasti školství, resp. přímo u ředitelů ZUŠ, uvádí až ve výzkumné části, 

ale jen v rovině zmínky o existenci těchto prací. Namísto toho je poměrně velká část 

textu věnována teoriím motivace, což sice souvisí s tématem práce, ale není jejím 

vlastním předmětem a tento prostor by bylo vhodné zaplnit něčím relevantnějším. 
➢ I když komparace s dřívějším obdobným výzkumem Trojanové patří ke kladům práce, 

není tento záměr uvedený mezi deklarovanými cíli, autorka se na něj zaměřuje 

v samotném vyhodnocení, ale na počátku výzkumné části uvádí jen to, že se 

„inspirovala otázkami v dotazníku“ 
➢ Autorka sice v úvodu výzkumné části uvádí, že předpoklady stanovila na základě 

dřívějších výzkumů (s. 36), což by bylo velmi pozitivní, nijak tento proces blíže 

nerozvádí a souvislosti hypotéz s těmito dřívějšími zjištěními nekomentuje a 

nedokazuje. 
➢ Bylo by vhodné v závěru explicitně a přehledně vyhodnotit, do jaké míry se potvrdily 

stanovené předpoklady (už s ohledem na to, že jich bylo poměrně hodně), i když 

v rámci textu analýzy dat se tato zhodnocení uvádějí. 
➢ V závěrech by bylo vhodné podrobněji se zaměřit na význam a využití práce, resp. 

zjištěných skutečností pro obor (byť stručné doporučení autorka uvádí) 
➢ Občasné jazykové a formální chyby 

 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 13.7. 2019.   
 

 

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

management. 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zkuste stručně vystihnout význam hlavních zjištění v rámci oboru (školského 

managementu). 

2. Z charakteristiky respondentů vyplývá vysoký věkový průměr (vysoký podíl osob 

předdůchodového věku) – mohla by tato skutečnost nějak ovlivnit i výsledky?  

 

 

V Praze 13.8.2019 

 

        Jméno, příjmení:    Jindřich Kitzberger 


