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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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Cílem předkládané bakalářské práce je dle autora analýza konfliktů na pracovišti včetně rozboru konkrétní konfliktní situace 
ve vybrané organizaci a návrh vzdělávacího programu k dané problematice formou mediace.  
 
Klady práce: 
 

➢ Autor zvolil aktuální a stále živé téma konfliktů na pracovišti. 
➢ V teoretické části se opírá o vhodné a aktuální zdroje.  
➢ Teoretická část je logicky a smysluplně postavená a poskytuje oporu pro část empirickou. 
➢ Kladně hodnotím kapitolu věnovanou mediaci, která je pečlivě a přehledně zpracovaná a opírá se o aktuální zdroje 

i o legislativu. 
➢ Oceňuji, že se jedná o využitelnou práci a autor na základě svého šetření vytvořil vzdělávací program.  

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Abstrakt nemá minimálních požadovaných 200 slov (má 191). 
➢ Autor definuje konflikt a neodkazuje přitom na žádný zdroj (str. 8). 
➢ Místy je obtížné určit, zda se jedná o autorův názor nebo zda se opírá o nějaký zdroj (který neuvádí), např: „většina 

lidí má tendenci pomáhat ostatním“ str. 13, dále: „Konflikty na pracovišti nezřídka vyplývají také z psychického 
potenciálu osobnosti, z predispozic nebo z důvodu, jak byli vychováni“ str. 15 

➢ V teoretické části mi chybí část věnovaná „stavu poznání“ nebo aktuálně řešeným tématům v této problematice. 
Autor mohl udělat rešerši i v relevantních kvalifikačních pracích.  

➢ S ohledem na zasazení výzkumu do vzdělávací instituce, kterou je botanická zahrada, je zbytečné uvádět v kapitole 
1.3 specifika konfliktů s žáky a rodiči, je to jistě zásadní téma, ale je mimo cíl a zaměření této BP. Obdobně i 
kapitola věnovaná školní mediaci (2.4) 

➢ Za zásadní považuji opomenutí etické stránky věci, autor sice uvádí, že zajišťuje anonymitu, nicméně přesně 
definuje, o jakou vzdělávací organizaci se jedná (Botanická zahrada) a přesně specifikuje, kterých zaměstnanců 
(včetně věku a pozice) se konflikt týká. I pro externího čtenáře je tak zřejmé, že dotčenou kurátorkou musela být 
jedna z pěti žen uvedených na webu organizace. Pro toho, kdo prostředí trochu zná, je to pak jasné hned.  

➢ Na str. 41 popisuje autor konstrukci dotazníku, píše o validitě a reliabilitě a neuvádí žádný zdroj a odkaz na 
metodologickou literaturu.  

➢ Autor uvádí, že drtivá většina je spokojena a přitom uvádí, že se jedná o 58 %. 58 % lze považovat za většinu, ale 
se slovem drtivá nesouhlasím.  

➢ Autor uvádí, že Výzkumnou metodou pro zpracování výzkumných otázek bylo zvoleno plošné dotazníkové šetření 
mezi zaměstnanci – výzkumné otázky ale v práci neuvádí.  

➢ Celému výzkumu by prospělo, kdyby autor lépe definoval jeho cíl, stanovil smysluplné výzkumné otázky a teprve 
poté konstruoval vhodný výzkumný nástroj. Bylo by dobré, kdyby se autor opíral o metodologickou literaturu, 
alespoň jednu. Sice v seznamu zdrojů uvádí publikaci Chrástky, nicméně na ni v textu nikde neodkazuje, což je 
tedy samozřejmě také špatně.  

➢ Při tvorbě vzdělávacího programu by bylo dobré se opřít o analýzu již stávajících programů. 
➢ Myslím si, že by práci prospělo, kdyby autor zvolil jenom jedno zaměření a cíl. V podstatě se snažil o tři cíle: 

analyzovat konflikty na vybraném pracovišti, analyzovat mediační proces a řešení konfliktu mediací a vytvářet 
vzdělávací kurz. Myslím si, že je to na škodu, protože nic z toho nebylo uděláno do hloubky. Kdyby autor zvolil 
jenom jednu oblast, mohl jít více do hloubky a práce by byla kvalitnější.  

➢ Mediační dohodu a popis kurzu bych viděla spíše v příloze práce, pak by byl rozsah BP a vlastního textu BP 
hraniční.  

➢ Autor nedodržuje jednotnou citační normu. 
 
 
Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 13.7.2020 
a stav kontroly Turnitin ze dne 12.7.2020.  
 
 
 
Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management.  
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V kurzu uvádíte, že vzdělávací kurz je zaměřen na potřeby manažerů. Jak jste zjišťoval 

potřeby manažerů a jaké to jsou?  

2. Jakým způsobem byste doporučil manažerům postupovat při snižování počtu konfliktů 

ve Vámi zkoumané instituci?  
 

 

V Praze 20.srpna 2020  
 

 

Zuzana Svobodová 


