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HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management  

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce: Michaela Vágnerová Vedoucí práce: RNDr. Jindřich Kitzberger 
 

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. 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: 
 

➢ Volba zajímavého a aktuálního tématu, u nás málo zpracovaného, zvláště se zřetelem 
na školství a ředitele/ky škol. 

➢ Teoretická část velmi dobře vystihuje a popisuje teorie a podstatu leadershipu, stejně 

tak je úspěšně popsána problematika genderu, a to jak obecně, tak se zřetelem ke 
školství. Autorka čerpá z české i zahraniční literatury, využívá velké množství zdrojů 

a adekvátně cituje. 
➢ Výzkumné šetření shromáždilo poměrně velké množství zajímavých dat, autorka 

použila jak rozhovory s řediteli (zde spíše kvalitativní přístup vyhodnocení), tak 

dotazníky s učiteli (zde spíše kvantitativní přístup) a všechna data poctivě a důkladně 
analyzuje a interpretuje 

 
 

Nedostatky práce: 
 

➢ V úvodu není explicitně vyjádřený cíl práce, resp. je zmíněna (a to velmi obecně) jen 

jeho část v poznámce na s. 8, ale rozhodně ne jako měřitelný cíl („…a proto je i cílem 

bakalářské práce alespoň trochu rozšířit pohled na tuto tematiku o oblast základního 
školství v Praze“). Vlastní cíl je k nalezení pouze v abstraktu, a to poměrně obecně: 

„Cílem práce je zjistit, zda ve školství, jakožto ve feminizovaném prostředí, lze 
uplatňovat teorii mužského a ženského leadershipu.“. V závěru pak se projevuje 

obtížnost vyhodnocení takového cíle, k němuž se autorka ani explicitně nevrací. 
➢ V dotaznících a rozhovorech bylo použito poměrně značné množství otázek a ty 

směřovaly k mnoha různým otázkám, sledované směry a témata se poměrně dosti 

rozbíhají a je škoda, že autorka jasně naformulovala výzkumné otázky, k jejichž 

zodpovězení by pak směřovala. Je třeba vzít v úvahu zejména to, na co se otázky 
vlastně ptaly a co ve skutečnosti odpovědi znamenají, např. ptáme-li se ředitele na to, 

jaký styl vedení využívá, neznamená to, že tomu tak ve skutečnosti opravdu je 
➢ Dodatek v podobě dotazníku pro ředitele již zpracování a celé výzkumné šetření spíše 

znepřehledňuje a hlavně komplikuje celkové zhodnocení (navíc zahrnuje jen dalších 

10 respondentů) 
➢ Je škoda, že jako respondenti učitelé (pro dotazník) nebyli osloveni učitelé právě 

z těch škol, se kterými byly prováděny rozhovory, což by umožnilo komparaci názorů 

učitelé-ředitelé 
➢ V grafu č. 2 na s. 35 je trochu matoucí označení „respondenti“, ve skutečnosti se jedná 

o základní soubor (v textu ale nezmíněný), ze kterého pak autorka náhodně vybírala 
4+4 respondenty (že šlo o náhodný výběr ředitelů mužů zvlášť a ředitelek – žen 

zvlášť, ale pouze odhaduji, v textu nespecifikováno 
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 13.7.2019.   

 
 

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

Školský management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
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1. Formulujte stručně odpověď na otázku, kterou jste si položila v cíli práce – je možné 

ve školství uplatňovat teorii mužského a ženského leadershipu? Zkuste odůvodnit, 

proč je takto stanovený cíl obtížně měřitelný. 

2. V závěru uvádíte větu: „Učitelé i učitelky nejvíce oceňují, když je ředitelé škol dokáží 

podpořit a jejich práci ocenit, a to nezávisle na pohlaví ředitele.“ Je nějaký důvod 

předpokládat, že by se potřeby zaměstnanců měnily v závislosti na pohlaví 

nadřízeného? 

3. Zkuste formulovat nějaká doporučení pro školský management, vyplývající z vaší 

práce. 

 

 

V Praze 15. července 2019 

 

 

Jméno, příjmení:  Jindřich Kitzberger 


