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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. 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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Klady práce: 
 

➢ Dostatečné množství zdrojů (i zahraničních) 

➢ Shrnutí relativně nových pojetí typologií učitelů (např. na s. 22).  

➢ Formulace doporučení  
 
 
Nedostatky práce: 
 

➢ Ne zcela jasná formulace cíle práce. Autorka v abstraktu uvádí, že školní klima je chápáno jako 

„celková kvalita interpersonálních vztahů ve škole“. Cílem její práce zjistit, „jaký vliv mají 

vztahy v pedagogickém sboru na celkové klima školy“. V úvodu autorka píše, že „…cílem práce 

je prostřednictvím analýzy … klimatu zjistit, jaké mezilidské vztahy panují v pedagogických 
sborech dvou vybraných základních škol. Dílčím cílem práce pak je zmapovat souvislosti, které 

doprovázejí charakteristiku konkrétního klimatu učitelského sboru na dvou vybraných 
základních školách.“ V praktické části autorka píše: „cílem … praktické části je zmapovat 

souvislosti, které doprovázejí charakteristiku konkrétního klimatu učitelského sboru na dvou 

vybraných základních školách.“ 

➢ Klíčová slova nejsou řazena v abecedním pořadí.  

➢ Překlepy, chyby a formální nedostatky (např. s. 6, „…š kolním..“, s. 7 „..a j ejím..“, s. 9 „...jas 
nost…“, s. 10 „...šk oly..“, s. 11 „..školy .“ , s. 14 „…ovlivňova t…“, s. 15 „…vztahová n..“ a 

hojně dále. Tyto skutečnosti ale mohly být způsobeny převodem souborů do formátu pdf. Na s. 

14 autorka užívá stylově příznakovou variantu slova organizace („organisace). Na s. 24 překlep 

„...Grcmanové…“ Na s. 44 schází dokončení věty. Na s. 50 a následně v celé části „Interpretace 

dat“ autorka píše v první osobě jednotného čísla.  

➢ Obsahová konzistence práce 

➢ Nedostatečné citování zdrojů (např. na s. 10 a 11 – obsáhlé parafrázování autorů Grecmanové, 

Čápa a Mareše, s. 13 - Váchala a Vochozky). Zdroje nejsou uvedeny např. na s. 31 (třetí 

odstavec), popis vzorku šetření na s. 32 je bez bližší specifikace či zdroje spekulativní. Na 

základě čeho autorka tvrdí, že „…Sociální či socioekonomické poměry ve městě, ve kterém obě 

školy fungují, jsou dobré.“. Stejně tak na s. 47 autorka uvádí: „Pomlouvání jakožto velmi 
rozšířený a všeobecně lidský nešvar se v pedagogických sborech obou škol vyskytuje naprosto 

běžně“.  

➢ Hypotézy nevyplývají z výzkumných otázek a neopírají se o žádnou v textu zmíněnou teorii. 

Autorka sama uvádí, že mezi muži a ženami je ve sledovaných školách značný nepoměr (5:23 

a 4:22), přesto na genderovém základě staví hypotézu č. 1. Použitý dotazník by měl být uveden 

v příloze.  

➢ Interpretace získaných dat je často zjednodušená. Např. v položce dotazníku: „Domníváte se, 
že učitelé na Vaší škole pracují rádi?“ autorka neutrální postoj respondentů interpretuje tak, že 

„…respondenti přesně neznají psychické rozpoložení svých kolegů.“, dále např. v položce 

„Těšíte se do práce na Vaše kolegy a kolegyně?“ neutrální postoj interpretuje, že “…tito učitelé 
ke svým kolegům nemají příliš vřelý vztah“.  

➢ Data nejsou analyzována statisticky, velmi by pomohlo grafické vyjádření. Nepoměr mezi muži 

a ženami je významným limitem šetření a tento limit měl by být uveden v závěru. 

➢ Závěr práce představuje kompilát již představených teoretických tezí. Chybí informace o 

jednoznačném naplnění hlavního cíle, dílčí cíl by bylo vhodné shrnout a uvést ve vzájemných 

souvislostech.    
 
 

Vzal jsem na vědomí Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 21. července 2021.   
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Hodnocení práce: Práce splňuje / nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V teoretické části na s. 6 píšete, že …“ Klima je jedním z výrazných faktorů, který ovlivňuje 

celkové výsledky práce školy, spokojenost pracovníků i žáků“. Jak vnímáte spokojenost žáků? 

Za jakých okolností je žák ve škole spokojen a je toto vždy cílem školního vzdělávání?  

2. Jaká teoretická východiska jste použila při formulaci dvou hypotéz?  

 

 

V Praze 2. srpna 2021 

 

PhDr. Roman Liška, Ph.D. 


