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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 

 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití metod 
 
Využití 
praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost t.a 
praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené 
výsledky  
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Vhodnost prezentace závěrů práce 
 

Celkové hodnocení práce: 
Volba tématu a typ bakalářské práce: 

• Téma vztahující se k činnosti ředitele školy je téma aktuální, hodné pozornosti. 
Vzhledem k reálnému stavu, kdy se činnosti ředitele často přesouvají 
k administrativním záležitostem na úkor koncepční práce a vedení lidí, je nosné 
zaměření na průzkum tohoto tématu.  Jak vyplývá z textu (úvod empirické části), 
autorka studuje i program Školského managementu na PedF UK, volba tohoto 
tématu je tedy vhodná i z tohoto důvodu.  

Komentáře  k teoretické části DP:  

• Srozumitelně je zformulován cíl Bc práce, méně srozumitelná je struktura teoretické 
části, protože autorka jednotlivé kapitoly jen řadí za sebou, aniž vysvětluje postup 
výkladu (obzvláště je to zřejmé při napojení části textu Školský a školní management 
v kapitole 3). Menší promyšlenost struktury vede k problematické úrovni výkladu 
v těchto kapitolách  (adice subtémat a dublován témat (vzdělávání pracovníků aj. ) a 
přeskakování v logice výkladu (viz text o hospitacích a evaluaci).  

• Teoretická část tvoří většinu textu bakalářské práce, přitom konkrétně administrativní 
činnosti ředitele se autorka věnuje poměrně skromně (malé odstavce u vymezení 
některých profesních činností ředitele a  samostatná podkapitola Administrativní 
řízení školy, které až tak není o řízení). I v těchto partiích by však bylo třeba vést 
výklad tak, aby čtenář porozuměl, co je ona administrativní práce (např. v textu o 
vzdělávacích programech, třídních knihách aj.). 

• Zajímavým pokusem je srovnání se zahraničím, kapitolu však tvoří jeden graf a jeden 
odstavec. 
  

 
Komentáře k empirické části DP: 

• V empirické části je viditelná (pochopitelná) malá zkušenost s empirickým 
zkoumáním: především by bylo lépe, kdyby autorka psala o drobné empirické sondě 
(šetření) než o kvalitativním výzkumu.  

• Kvalitativní výzkum by měl zkoumat problém do hloubky: zajímalo by mě, zda by se 
výsledky šetření změnily, kdyby autorka pouze dala respondentům zaškrtnout 
zatěžující faktory, které by vysoudila z příslušné literatury. 

• Dotazy k respondentům jsou vedeny podle délky jejich praxe, shrnutí šetření však 
nijak rozdíl nezmiňuje.  

• Kapitola 14 se nazývá analýza a intepretace získaných dat, nejsou zde však žádné 
stopy po analýze a interpretaci. Je to velká škoda, protože přepis rozhovoru 
s ředitelkou A naznačuje, jak zajímavé výsledky by se mohly získat, kdyby autorka 
lépe pracovala s daty.  

• Faktory zátěže se nejspíš daly grupovat, možná by to napomohlo jejich analýze a 
interpretaci (chybování, množství atp.) 

• Autorka (kromě jedné věty, že by se dalo dál zkoumat) nijak nereflektuje ani své 
metodologické postupy, ani výsledky.  

• Závěry práce jsou jednoduchým shrnutím.  
 
Formální stránka práce:  

• V textu lze najít jazykové chyby (vyšinutí z vazby, interpunkce), stylistická úroveň je 
slabší. 

• Odkazy na zdroje přímo v textu by bylo třeba formálně sjednotit. 
 

 
 

 X   



 Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Odkazy na zákony jsou citacemi nebo parafrázemi (v textu nejsou odkazy na stránky 
zákona) ? 

• Co to znamená, že se ředitelé (respondenti) nevymykají z průměru (s.53) ? 

• Liší se nějak výsledky u ředitelů s kratší a delší praxí?  

• Téma se týká ředitelů základních škol: předpokládá autorka právě u nich nějakou 
specifiku v administrativním řízení? (V textu to nijak nezmiňuje).  

  
 
Závěr posouzení diplomové práce: 
Není sporu o tom, že téma je důležité a výzkumný přístup je potřebný.  Seznam zdrojů 
naznačuje, že se autorka snažila s tématem vyrovnat poctivě, podle mého názoru jsou však 
ve zpracování tématu zřetelné rezervy.      
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace:    v e l m i  d o b ř e  
 
 
Datum: 9. ledna 2020                            podpis: Doc. PhDr.Hana Kasíková, CSc. 

 

 

 


