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Název závěrečné práce: Vliv genderu na styl vedení lidí na vedoucích pozicích na pražských 
základních školách 

 

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: 
 

➢ Autorka zpracovává poměrně netradiční téma ženského a mužského leadershipu a 

prokazuje, že se v daném oboru dobře orientuje 

➢ Autorka v teoretické části dobře strukturuje práci a vhodně rozvíjí téma, práce je velmi 

čtivá a dobře pochopitelná 

➢ Teoretická část vytváří kvalitní oporu pro část praktickou a poměrně vyčerpávajícím 

způsobem předkládá informace vztahující se k tématu BP 

➢ Oceňuji přehled výsledků již provedených výzkumů vztahující se k tématu BP, 

autorka si dala skutečně práci s rešerší v dostupných zdrojích, které zároveň kvalitně 

interpretuje a dává do širších souvislostí 

➢ Celkově považuji teoretickou část práce za výrazně kvalitnější než část praktickou. 

➢ Oceňuji, že autorka v závěru sama zhodnotila, že by bylo nutné zrealizovat objektivnější 

výzkumné šetření. 

➢ Přílohy vhodně doplňují text práce 

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Úvodu by prospělo, kdyby autorka jasněji popsala, co je cílem práce.  

➢ Drobné citační nepřesnosti. Např. na str. 34 uvádí autorka přímou citaci Dr. Koukolíka 

bez odkazu na stránku a dílo. Dále i nejednotné citace v seznamu použitých zdrojů. 

Dále je v seznamu zdrojů uveden Kohoutek, kterého ale nemohu nalézt v textu práce 

➢ Věta v úvodu praktické části (str.35): „Ve svém výzkumném šetření jsem se zaměřila 

na tu část managementu, která je pro práci ve školství obzvláště důležitá a velmi 

zajímavá“, mi připadá nesrozumitelná, autorka dále nespecifikuje, co je obzvláště 

důležitá a zajímavá část managementu ve školství, tj. není v této části zřejmé, na co 

zaměřila své výzkumné šetření.  

➢ Autorka píše, že respondenty zvolila náhodně, nepopisuje ale, jak to udělala, což tedy 

příliš nedokládá skutečný náhodný výběr.  

➢ Tabulku z kapitoly 4.3 bych zařadila do teoretické části, rovněž odkaz na výzkum 

Trojanové (2013) na str. 68  

➢ Myslím si, že nebylo nutné přepisovat veškeré odpovědi respondentů do textu práce, 

více by práci prospělo, kdyby z odpovědí autorka udělala sama nějaké shrnutí. Navíc 

ani není jisté, zda se jedná o autentické přepisy, protože autorka přesně nepopisuje, jak 

v analýze dat z rozhovorů postupovala 

➢ Chybí jasně definovaný cíl a výzkumné otázky, zdá se mi, že autorka otázky 

v dotazníku a rozhovoru považuje za výzkumné otázky, což tedy není totéž.  

➢ V závěru na str. 81 je specifikována pravděpodobně hlavní výzkumná otázka – tj. zda 

má gender vliv na způsob vedení lidí na základních školách v Praze. Toto by bylo 

dobré přesunout do úvodu a úvodu k praktické části, vyspecifikovat jako cíl a rozdělit 

do dílčích výzkumných otázek. To by celé praktické části dalo jakousi linku a zacílilo 

lépe celé výzkumné snažení autorky.  

➢ Myslím si, že zmínění slovenské prezidentky v závěru je zbytečné.  

 

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 13.7.2019. 
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Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management.  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Požádala bych autorku, aby se vyjádřila ke způsobu výběru svých respondentů a proč 

se rozhodla právě po tento typ základní školy (popsaný na str. 35).   

2. Co bylo hlavním zjištěním realizovaného šetření a jak je možné ho využít dále ve 

školském managementu?  

 

 

V Praze 26.července 2019  

 

 

Zuzana Svobodová 


