
   
 

Platnost dokumentu od 12/2020 
 
Pro zimní termín SZZ/BZZ AR 2020/2021 s přihlédnutím k Opatření děkana č. 38/2020 - část VI, čl. 12/1. 

 

 

HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE 

Autor práce: Zuzana Hlásecká 
 

Oponent práce:  

PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA 
 

Název závěrečné práce: 
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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: 
 

 Autorka práce si vybrala aktuální a v návaznosti na  Strategii vzdělávací politiky ČR 

do roku 2030+ velmi diskutované téma kompetenčního modelu pedagogického 

pracovníka. 

➢ Vnímám za pozitivní a neotřelý nápad zpracovat kompetenční model ředitele školy ve 

formě puzzle. Zdůvodnění tohoto návrhu pro kompetenční model ředitele mateřské 

školy je smysluplné. 

➢ V kapitole 3 – Kompetenční model přehledně stanovuje východiska pro empirickou 

část.  

➢ Kladně hodnotím zařazení informovaného souhlasu a zařazení myšlenkových map 

respondentek. 

➢ Práce je obsahově správně členěna, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 
 

Nedostatky práce: 
 

 Kapitola 2.2 – Kompetence ředitele školy při svém rozsahu je téměř celá založena na 

odborné publikaci od Lhotková Irena, Trojan Václav a Kitzberger Jindřich, 2012. 

Vzhledem k důležitosti této kapitoly bych očekával důslednější rešerši. 

➢ Grafické, stylistické nepřesnosti. Například odlišnosti v zarovnání textu, odsazení 

odstavců, vícečetné řádkování. Byť rozumím barevnému odlišení kompetencí 

v empirické části práce, nepovažuji je k danému typu práce za vhodné. Stejně tak 

zvýrazňování pojmů jako např. puzzle tučným písmem.    

➢ V teoretické části se autorka zabývá kompetenčním modelem ředitele školy. Nejvíce 

prostoru věnovala modelu dle Lhotkové, Trojana a Kitzbergra, který zahrnuje šest 

oblastí. V použitých otázkách 7 – 10 kategorizuje kompetence do 4 oblastí. Zvolení 

těchto oblastí do předem připravených otázek není dostatečně vysvětleno. 

V myšlenkové mapě tak respondentky pracují s uvedeným dělením, což mohlo ve 

výsledku ovlivnit objektivitu navrhovaného modelu. 

➢ Vzhledem ke stanovenému cíli práce považuji za nedostatečnou interpretaci získaných 

dat a jejich následného využití ke zpracování návrhu kompetenčního modelu. 
 

Vzal jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 7. prosince 

2020. Vysoká míra shody je způsobena neobhájenou bakalářskou prací autorky. 
 

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

Školský management. 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Měl by kompetenční model ředitele školy zohledňovat různé profesní etapy vývoje 

ředitele školy? Proč? 

2. V závěru práce uvádíte, že „nelze vytvořit jeden univerzální model pro ředitelku 

mateřské školy“, avšak v teoretické části tuto „unifikaci“ připouštíte (s. 23 – 32). Své tvrzení 

zdůvodněte. Mohla by ČŠI využít tento kompetenční model ke své kontrolní činnosti? 

 

V Praze 31. prosince 2020  

Vlastimil Hubert 


