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Název závěrečné práce:  
Kompetenční model ředitelky mateřské školy 

 
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 autorky vytvořit návrh kompetenčního modelu ředitelky mateřské školy. 
 
Klady práce: 
 

➢ Autorka zpracovává poměrně oblíbené téma, kterým jsou kompetence a kompetenční modely, zařazuje 
ho do prostředí mateřských škol, což je pro obor školského managementu přínosné. 

➢ Kladně hodnotím zasazení práce do mezinárodního kontextu v kapitole 2.4. Nicméně potenciál 
mezinárodního kontextu nebyl využit, jedná se spíše o převzetí několika informací z citované diplomové 
práce (Bareš, 2012) bez hlubšího vztahu k BP autorky. 

➢ Autorka dobře využila kompetenční model  obsahující šest oblastí jako oporu pro svou praktickou část. 
➢ Líbí se mi autentické myšlenkové mapy jednotlivých respondentek, považuji je za cenný zdroj dat. 
➢ Sestavit kompetenční model pro ředitelky MŠ ve tvaru puzzle je zajímavé a nové.  

 
Nedostatky práce: 
 

➢ Škoda, že autorka více nerozvinula zahraniční kontext, který vhodně nastínila v kapitole 2.4. Práci by 
prospěla rešerše v aktuálnějších zdrojích a současný pohled na kompetence ředitelů v zahraničí.   

➢ V práci je příliš mnoho přímých citací – např. v kapitole 3.2. 
➢ Myslím si, že autorka mohla data více vytěžit a kompetenční model podrobněji rozpracovat. 

V myšlenkových mapách je mnohem více dat, než se nakonec objevuje ve schematickém puzzle. Myslím 
si, že autorka mohla využít období po své první neúspěšné obhajobě k „dotažení“ a konkretizování 
kompetenčního modelu, protože stále není zřejmé, co se pod jednotlivými kompetencemi skrývá. 

➢ Autorka opomíjí aktuální literaturu zaměřenou na kompetence.  
➢ Ve zdrojích je uvedena Smetáčková (2007) a Plamínek (2010), na které není odkazováno v textu práce. 
➢ Místy citační nepřesnosti. 
➢ V příloze autorka uvádí transkripci dle Leix (2006), nicméně rozhovory nejsou přepsány dle této 

transkripce (kromě použití # pro hezitační zvuk). 
 
 
Vzala jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 8.12.2020 
a stav kontroly Turnitin ze dne 7.12.2020.   
 
 
Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na straně 49 Vaší BP se opíráte o tvrzení „jednotlivé kompetence by navíc měly být 

převedeny do konkrétně popsaného pozorovatelného chování“ (Trojan, Trojanová, 

Puškinová, 2015, s. 51) – jak toto splňuje Vámi navržený model?  

2. Jaký největší rozdíl vnímáte mezi kompetenčním modelem ředitelek MŠ a ředitelů 

jiných škol?   
 

V Praze 31. prosince 2020 

Zuzana Svobodová 


