
   
 

Platnost dokumentu od 1/2021 
 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE 
 

Autor práce:  
Gabriela Bakalíková 

Vedoucí práce:  
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA 
 

Název závěrečné práce: Vnitřní manažerská komunikace ve vybrané škole 
 

 
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. 38/2020, 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 dle autorky popsat, analyzovat a vyhodnotit, jak je 
nastavena vnitřní komunikace mezi vedoucími pracovníky (ředitel, zástupci ředitele) a všemi 
ostatními zaměstnanci školy. 
 
 
Klady práce: 
 

➢ Teoretická část vytváří kvalitní oporu pro empirický výzkum. 
➢ Kladně hodnotím precizně zpracovanou kapitolu popisující komunikační toky 

v organizaci. 
➢ Autorce se podařilo zapracovat smysluplně i kapitolu týkající se situace kolem Covid-

19 a jeho vlivu na komunikaci. 
➢ Oceňuji průběžné shrnování informací a jasnou posloupnost textu teoretické části. 
➢ Výzkumné otázky jsou smysluplné a v souladu s cílem práce. 
➢ Autorka precizně popisuje metodologický postup a opírá se o relevantní 

metodologické zdroje. 
➢ Autorka se správně opírá o metodologické postupy případové studie. 
➢ Sběr a analýza dat je zpracována kvalitně, přehledně a srozumitelně. Závěry jsou 

logické.  
➢ Grafy a schémata kvalitně dokreslují zjištěné údaje. 
➢ Autorka zajímavě popisuje i vývoj komunikace s novým vedením školy a zdůrazňuje 

klíčové oblasti a pilíře kvalitní komunikace a popisuje i hlavní zjištění své práce. 
➢ Práce je psaná čtivou formou, logicky strukturována a odvíjena.  

 
 
 
Nedostatky práce: 
 
 

➢ Rozsah práce je na bakalářskou práci přehnaný. Některé pasáže teoretické části by 
bylo možné zkrátit, i když celkově se práce jeví velmi logicky uspořádaná, takže 
chápu, že krácení by bylo obtížné. 

➢ Cíl v úvodu a v metodologické části práce je mírně odlišný, což je zbytečné.  
 

 
 
 
 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 28.3.2021 
a stav kontroly Turnitin ze dne 27.3.2021.   
 
 
 

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

management. 
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Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Jaká jsou Vaše hlavní doporučení pro školy v oblasti nastavení vnitřní komunikace na 

základě Vašeho výzkumu?   

2. Co považujete za zásadní chybu v nastavení vnitřní komunikace na základě Vašeho 

výzkumu?  
 

 

V Praze 23. dubna 2021 
 

 

Zuzana Svobodová 


