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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, 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: 
 

➢ Za velmi zajímavé považuji zařazení tabulky, která srovnává roli výchovného poradce 
a mediátora 

➢ Analýza a rozbor konfliktu s ohledem na prostředí poskytuje další zajímavý pohled na 
dané téma 

➢ Kapitola 2.3 poskytuje poměrně vyčerpávající přehled možností řešení konfliktů 
včetně odkazů na relevantní literaturu 

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Abstrakt neobsahuje požadovaných 200 slov 
➢ Není vhodné formulovat cíle práce čtyřmi otázkami (v úvodu, str. 7), cíl práce je 

celkově nejasný, v podstatě se jeví, že autor sleduje více nejasných cílů, 
pravděpodobně se jedná spíše o výzkumné otázky než cíl práce.  

➢ Práce odpovídá studovanému oboru Školský management pouze okrajově (spíše 
v teoretické části), výzkum a závěr jsou mimo obor.  

➢ Místy citační nepřesnosti – přímá citace není kurzívou, není uvedena strana (str.9) 
➢ Zařazení podkapitol s názvy psycholog a zaměstnanec považuji za nadbytečné 
➢ Teoretická část obsahuje příliš mnoho přímých citací 
➢ Autor na mnoha místech vymezuje mediaci a v podstatě se opakuje 
➢ Za hlavní nedostatek považuji realizaci případové studie bez jakékoli opory o 

metodologickou literaturu. Tento nedostatek se pak projevil i na realizaci případových 
studií. Není zřejmé, podle čeho autor charakterizoval respondenty – např. paní Z – 
submisivní, přizpůsobivá… , pan V2 skromný, nikde se neprezentuje. Není ani zřejmé, 
jak autor získal citlivá data o mileneckém vztahu, kontaminaci nádobí, nahrávání 
převlékajících se kolegů…  

➢ U rozboru konfliktů není zřejmé, jak autor dochází ke svým závěrům, např. „nadřízený 
obou zaměstnanců z důvodu své povahy problémy neřeší, neboť na to nemá povahu…“ 
(str. 42), dále hodnotící interpretace autora typu: „zda by měl pan Y se svou labilní 
povahou pracovat na místě vedoucího?“ (str. 48). 

➢ Všechny tři „případové studie“ neodpovídají metodologicky realizaci případových 
studií, není zřejmý sběr dat a jejich vyhodnocení a  závěry nejsou podloženy. 

➢ Chce-li autor navrhovat kurzy, měl by v teoretické části předložit přehled stávajících 
možností vzdělávání v tématu konfliktu a kriticky se vůči nim vymezit. V návrhu 
kurzu je zvláštní formulace „metodologie teorie“ 

➢ Práce je stylisticky psána spíše jako popularizující text obsahující velké množství 
nepodložených názorů autora, styl neodpovídá požadavku na BP 

➢ V závěru předkládá autor poměrně povrchní názor, že oblast konfliktů je velmi 
komplikovaná  

➢ Práci by prospělo, kdyby se autor koncentroval buď na kurz nebo na analýzu konfliktů 
a netříštil zbytečně své zaměření práce 

 
Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 30.4.2020 
a stav kontroly Turnitin ze dne 29.4.2020.  



 

Platnost dokumentu od 05/2018 
 

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

management, nicméně by bylo vhodné, aby autor doložil, jakým způsobem zpracovával 

výzkumnou část své práce a přinesl podklady ze svého sběru dat.  
 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Poprosila bych autora, aby se vyjádřil ke způsobu sběru dat ke svým případovým 

studiím a při obhajobě doložil jejich sběr – tj. např. ukázky z rozhovorů, zápisky 

z pozorování apod. a rovněž doložil, jakým způsobem došel k charakteristikám 

respondentů (viz nedostatky práce).  

2. V práci navrhujete vzdělávací program. Jakým způsobem se program odlišuje od 

stávající nabídky obdobných vzdělávacích kurzů, jaká je Vaše cílová skupina a v čem 

je kurz přínosný pro obor Školský management?  
 

 

V Praze 19. května 2018  
 

 

Zuzana Svobodová 


