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Indikátory kvality závěrečné práce
Pomocný rejstřík pro hodnocení závěrečných prací. 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky. 
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A2, práce by neměla být doporučena k obhajobě.
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A Klíčové znaky; úvodní část

A1 Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to týká? 
Kterých oblastí manažerské práce?) X

A2 Závěrečná práce „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu z oblasti 
řízení ve školství (nikoli o shrnutí subjekt. zkušeností z vlastní praxe, popis jednoho projektu atd.). X

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 
dosaženo, co nového chce autor zjistit?) X

B Dosavadní řešení problému

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury; 
akcent na manažerskou literaturu. (Přiměřený rozsah použitých zdrojů včetně internetu.) X

B2 Jsou uvedeny odkazy na odbornou literaturu. X
B3 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o kompilaci; kompilace má hodnotící nadhled, nejde o 

mechanické výpisky z literatury. X

C Výzkumná část

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce.
X

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud typ výzkumného problému 
umožňuje hypotézy formulovat). X

C3 Byly použity vhodné výzkumné metody a nástroje. X
D Analytická část

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. X
D2 Interpretace zjištěných výsledků je dostatečně analytická, nejde jen o komentované vyjádření 

číselných údajů. X

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce. X
E Závěry. Přínos pro sféru řízení

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není 
redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) X

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení ve školství: doporučení, návrhy, metodické 
postupy, příručka, manuál, vymezení rizik… X

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít v práci řídícího pracovníka. X
E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde 

skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školství. X

F Prezentace (formální úroveň práce)

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a struktury 
(titulní list, čestné prohl., resumé, klíčová slova, obsah…), grafická a typografická úroveň práce… X

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných skutečností (nikoliv zkrácený obsah). X
F3 Bibliografie dle platné normy. X



Klady práce:
- Výzkumná část – z hlediska volby dvou základních druhů respondentů – ZUŠ a ZŠ. Tuto skutečnost považuji 
za velice vhodnou a prospěšnou, protože zvyšuje vypovídající hodnotu výzkumu a především podtrhuje 
specifika prostředí ZUŠ a ukazuje na odlišnosti v jejich práci, i personální, oproti ostatním typům škol. I když je 
nutné podotknout, že pro ne zcela zasvěceného čtenáře by bylo možná dobré více rozvést důvody, které k tomu 
autorku vedly a odlišnosti a specifika ZUŠ více v tomto zdůvodnění vyzdvihnout.
- Přehledně a fundovaně zpracovaná kapitola „Doporučení postupu“.
- Tato práce je přihlášena k 1. opravné obhajobě a lze o ní říci, že v ní autorka prokázala, i když v trochu 
omezené míře, schopnost vypracovat  vědeckou práci na takové úrovni, která je nutná pro zdárné ukončení 
studia. S původní prací jsem neměla možnost se seznámit.

Nedostatky práce:
Značně stručná teoretická část jde příliš po povrchu, zabývá se problematikou příliš obecně a spíše se vztahuje 
k jiným organizacím než jsou ZUŠ. Málo rozpracovává u jednotlivých částí specifika školství a zvláště 
speciality ZUŠ. Až trochu zbytečně rozebírá věci, které jsou u ZUŠ zcela dané, což by nebylo na škodu, kdyby 
zde tuto skutečnost autorka uvedla – např.:v ZUŠ je příliš málo druhů pracovních pozic, klasifikační 
předpoklady jsou striktně dané a nelze je obcházet, je zde žádána 100% kvalifikovanost (na str.9, kap. 1.3 – text 
o „nadbytečné kvalifikovanosti“). Některé aspekty v textu uvedené nelze aplikovat v prostředí ZUŠ, a to by zde 
mělo být uvedeno. U některých aspektů by bylo potřeba jejich rozvedení ve specifickém prostředí ZUŠ. 
Případně nejsou pro ZUŠ potřebné (např. text na str. 10, kap. 1.5 – text by měl být doplněn tím, že pro práci 
v ZUŠ je nejdůležitějším a prvořadým odborným předpokladem např. znalost hry na daný nástroj, umění tance, 
malby, herectví  atd.). Dalším příkladem výše uvedeného je kapitola 2.1 – vnitřní zdroje – opět bych zde 
předpokládala uvedení toho, že je tento způsob pro ZUŠ téměř nepoužitelný – např.: když školu opustí houslista 
– nemůže ho nahradit klavírista, i když je přespočetný. Ve čtvrté kapitole předkládá autorka postupy a pomůcky 
k ověřování předpokladů  a celou kapitolou se táhne jedna základní nesrovnalost – v kap. 4.4 – psychologická 
diagnostika – autorka uvádí, že se s touto metodou ve školství nesetkala, a proto se jí více nebude zabývat a 
hned za touto větou následují kapitoly 4.5 – testy, 4.5.1 – osobnostní testy, 4.5.2 – test inteligence, 4.6 –
grafologie. Ale toto všechno jsou psychodiagnostické metody, které mohou provádět pouze odborníci 
k tomu školení a nelze je tudíž bez tohoto upozornění doporučit managementům ZUŠ. Přesto je autorka 
několikrát ve své práci doporučuje a uvádí je i ve všeobecném personálním postupu při přijímání (str. 19). 5. 
kapitola – Formování týmů – opět postrádá podrobnější specifikaci této problematiky v prostředí ZUŠ, zároveň 
tak jako praktickou ukázku použití Belbinova testu v praxi ZUŠ.
Výzkumná část se vyznačuje poněkud nižším „vědeckým jazykem“ např.:  „47 dotazníků bylo označeno 
křížkem v políčku do 20 zaměstnanců, 63 označeno křížkem ve vedlejším políčku….“ (str. 31) apod. a celá 
výzkumná část by si zasloužila (a to nejen k množství a zajímavosti zjištěných dat) trochu více přehlednosti a  u 
rozborů méně rozvláčnosti.

Práci k obhajobě  doporučuji s výhradami

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. V kap. 4.2 uvádíte: „…protože je mnohdy obtížné vyznat se v životopisech.“ To lze vyřešit tím,  že budete po 
uchazečích o práci požadovat tzv. „standardizovaný životopis“. Můžete ho popsat a   vyzdvihnout jeho výhody i 
případné nevýhody?
2. Na str. 13 v kap. 2.3 je uvedeno: “ Mladí lidé …. , provětrat vztahy na pracovišti …. „ .   Vysvětlete, co si pod 
tímto textem představujete a proč ho uvádíte jako kladný aspekt  přijímání mladých lidí do ZUŠ.
3. Proč jste v práci neuvedla žádnou zmínku o metodách, které bývají na ZUŠ používány při výběru uchazečů o 
práci pedagoga v tomto typu škol a které mají značnou vypovídající hodnotu: ukázkové   hodiny s modelem či 
praktické ukázky odborných znalostí a schopností uchazečů (např. hra na nástroj, ukázky výtvarných prací, 
taneční a dramatická vystoupení).
4. ZUŠ velice často zaměstnávají pedagogy s těžkým handicapem – slabozraké a nevidomé. Specifikujte 
všechna úskalí a opatření (případně i výhody), která s sebou tato skutečnost   přináší, a to v oblasti výběru a 
přijímání uchazečů, v personální a pedagogické práci u stávajících  zaměstnanců i v souvislosti s jejich  
zařazováním do pracovních týmů a skupin.

V Praze  dne 13.5. 2009

Ing.Bc. Blanka Pechová
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