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Konflikty na pracovišti a jejich řešení 

 

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  

  



 

Platnost dokumentu od 05/2018 

 

Cílem předkládané bakalářské práce je dle autorky na základě komparace teorie s praxí určit, jaké 
nejčastější mezilidské konflikty v prostředí specifické školské organizace vznikají. Zjistit, jaké jsou jejich 
příčiny a čím jsou konflikty v daném prostředí charakteristické. Nalézt možná řešení a preventivní 
opatření, která pomohou managementu školy k jejich eliminaci. 
 

Klady práce: 
 

➢ Autorka volí aktuální téma pro svou práci. 

➢ Teoretická část vytváří poměrně kvalitní oporu pro empirickou část a výzkumné šetření.  

➢ Autorka se opírá v teoretické části o aktuální zdroje. 

➢ Kladně hodnotím, že autorka ve své práci odkazovala i na jinou bakalářskou práci na téma konfliktů. 

➢ Autorka dobře popsala své výzkumné metody a jejich zásady.  

 

Nedostatky práce: 
 

➢ Autorka uvádí, že „Na základě výzkumných zjištění byl vytvořen ucelený přehled o tom, zda ředitelé 

škol používají odlišné způsoby řešení konfliktů v závislosti na velikost školy“ – není možné na základě 

kvalitativního přístupu a výzkumu dvou škol uvést, zda velikost školy ovlivňuje způsob řešení 

konfliktu.  
➢ Autorka se místy opakuje (např. úvod a první kapitola). 

➢ Část věnovaná mediaci je příliš povrchní (str.23). 

➢ Kapitola 2.1.1 je sice zajímavá, nicméně není navázaná na cíl práce – autorka se zamýšlí nad velikostí 

školy, ale v této kapitole jde spíše směrem k genderové tematice. 

➢ Oblast prevence konfliktů je málo rozpracovaná (kapitola 2.1.3). 

➢ Ve výzkumné části (str.28) autorka nesmyslně uvádí: „Teoretické poznatky se budou opírat o odbornou 

literaturu, tyto poznatky se stanou obsahem teoretické části bakalářské práce, které vedou ke 

komplexnímu obrazu ve zkoumané problematice řešení konfliktů ve školských zařízeních.“ 

Pravděpodobně tuto část kopírovala ze svého jiného textu, který předkládala v rámci semináře.  

➢ Jako problematické vnímám, že nebyla provedena anonymizace dat – autorka sice uvádí, že se jedná o 

školu A a B, ale poté ji identifikuje v textu přesným názvem (str. 36). 

➢ Autorka analyzuje jednotlivé rozhovory odděleně a nepracuje tedy správně se získanými daty, 

v podstatě se jedná o přepis a rozbor izolovaných názorů respondentů. 

➢ V závěru autorka tvrdí: „Aby došlo k potvrzení či vyvrácení hypotéz, bylo nutné teoreticky se 

orientovat v problematice a znalosti použít při komparaci s realitou“. To je nesmysl, hypotézy ve své 

práci nestanovila, u kvalitativního přístupu to ani není možné.  

➢ V závěru chybí doporučení opírající se o výzkumné závěry, případně další možné rozvinutí tématu a 

jeho přínos pro obor. Jedná se spíše o myšlenky autorky bez návaznosti na data. 

➢ Autorka uvádí, že realizovala pozorování, nicméně jeho analýza není v práci zřejmá.  

➢ Občas se vyskytují gramatické a citační nepřesnosti.  

 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 24.7.2020 

a stav kontroly Turnitin ze dne 23.7.2020.  
 

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

management 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaká doporučení byste na základě Vaší práce definovala pro školy v oblasti řešení 

konfliktů?     

2. Co považujete za hlavní zjištění Vašeho výzkumu?   

 

V Praze 17. srpna 2020 

Zuzana Svobodová 


