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Název závěrečné práce:
Možnosti managementu školy při vytváření pozitivního organizačního klimatu

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.

n
eo

b
sa

h
u

je

o
b

sa
h

u
je

čá
st

eč
n

ě

o
b

sa
h

u
je

Znak

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
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Klady práce:
 Autorka si vybrala téma, které je pro každou školu důležité a aktuální.
 Z práce je patrné, že daná problematika autorku zajímá a že má "načtenou" řadu 

publikací.
 Snaha o statistické vyhodnocení dotazníku a komentáře k jednotlivým otázkám 

(tvrzením).

Nedostatky práce:
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.)

Obsahové:
 Součástí práce by měl být dotazník v reálné podobě, která byla předkládána

respondentům, včetně doprovodného dopisu (informaci o cíli výzkumu viz str. 31) a 
mailu, který byl zaslán vedením škol.

 Z práce nikde nevyplývá, do jaké míry byly dotazníky (alespoň od učitelů) anonymní.
 Malé (minimální) propojení 1. části (teoretické) s výzkumnou částí (odvolávky na 

vlastní jištění).
 Přejatá tvrzení, která nejsou vysvětlena a souvislost s prací je sporadická (například viz 

6.3, Kompetence úspěšného ředitele a manažera).

Formální:
 Úvodní stránka práce postrádá odpovídající úpravu

(a ještě je s chybou: "Vedoucí práíce").
 Autorka má značné nedostatky v ovládání textového editoru – nevyužívá jeho možností 

a na práci je to patrné (neumí používat styly odstavců, pak nemůže generovat obsah, 
který je tvořen ručně).
Nepoužívá automatických odrážek, chybuje v používání mezer a zřejmě ani nevyužívá 
automatické korektory editoru), viz str. 3 "Poznámky k nedostatkům".

 Při citacích nevhodně používá odkazy na použitou literaturu (místo např. číslem).
 Grafy typu "porovnání hodnocení" komentáře postrádají.
 Práci jako celku chybí preciznost (Golemann x Goleman, Grecmannová x 

Grecmanová).

Práci k obhajobě doporučuji

(a pokud bych měl práci klasifikovat, pak známkou dobře)

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Jaký má autorka názor na etický kodex zaměstnance (učitele), má jejich škola 

v písemné podobě již nějaký vypracovaný (nebo o něm uvažuje)?

2. Nezkoumala autorka jaký má vliv na klima školy složení pedagogického sboru (poměr 

muži - ženy)? Byla součástí dotazníku otázka na pohlaví? Co říká autorka na aktivitu 

"muži do škol"?

V Liberci dne 12. 5. 2009 Josef Šorm
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Poznámky k nedostatkům:

Formální chyby:

Odkazy a citace
(jsou nejednotné, lepší je mít očíslované a uvádět jen číslo publikace nebo internetové adresy)
s. 4 - "(Grecmannová)" (dvě "n" - jinak většinou jedno ;-))
s. 9 "( Klima školy, Grecmanová, 2008)"
s. 9 - dole "ze studií H. Grecmannové"
s. 31 "(Hanex-Olomouc 2008) doc. Helena Grecmanová"
PS možná by bylo vhodné také uvést někde v práci odkaz na internetové stránky profesorky 
Heleny Grecmanové, ředitelky Ústavu pedagogiky a sociálních studií UP Olomouc.

V textu je používán Golemann se dvěma "n" (viz strana 23), v použité literatuře pak Goleman 
(je to stejný pán? ;-))

Předložky na konci řádku
s. 4 (v), s. 5 (z), s. 20 (o), s. 21 (k), s. 28 (s), s. 40 (k), s. 44 (k), s. 45 (s), s. 51 (s)
(jednopísmenné zásadně nenecháváme na konci řádku!!!)

Odrážky
(jsou převážně používány jen - "ruční")
s. 6, s. 9 (a ještě mezerníkem posouvané a jedna má 2 pomlčky), s. 10, s. 11, s. 15, s. 16, s. 17, 
s. 18, s. 19, s. 20, s. 21, ...

Překlepy
s. 1 "Vedoucí práíce"
s. 3 položka obsahu "65.3 Kompetence úspěšného ředitele a manažera"
s. 7 "socialializační"
s. 20 "Sociální vztahy a organizarční klima" - chyba je v nadpisu :-(
s. 24 "byla zakořeněná rutinný činnost"
s. 31 "obsahově identické,. Jsou určeny"

Chyby v mezerách
nejsou prezentovány (je jich příliš)

Práce má 2 obsahy (viz strana 3 a 30, přičemž žádný nevyužívá možnosti číslování stránek)

Doporučení:

Je škoda, že oponent již nedostává do rukou konečnou podobu práce.
Z ní jsou totiž patrné i další detaily (vazba, zda je součástí CD, jestli na něm jsou podpůrné 
podklady – seznam oslovených škol, oscanovaná ukázka vyplněného dotazníku, apod.)

Dále bych doporučoval zvážit, zda by nebylo vhodné mít u každé práce vlastní stručné 
"sebecharakterizování" autora práce.
(Toto by obsahovalo například profesní zkušenosti, poslední působiště a funkci, kterou na 
pracovišti zastává (a jak dlouho), proč si vybral právě toto téma apod.)
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