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, á v v ,lena' o nocem z verecnych praclKr'ť h d bodlI 0-5 
A Úvodní část 

Jasná fonnulace tématu. Zdůvodnění a stanovení cíle práce. (Co chce autor vyřešit? 
Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to širší význam? Co bude výstupem? Čeho 
má být dosaženo?) 
Vymezení obsahové struktury práce. 
Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to 
týká? Kterých oblastí manažerské práce ?) 
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B Dosavadní !lešení problému 
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 
našich či zahraničních autorů. 

') 
"-

C Výzkumná část 
Stanovení výzkumného problému. Správná fonnulace hypotéz (pokud umožňuje typ 
výzkumného problému). Zdůvodnění zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující se 
k cíli práce. Různé dokumenty a jiné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení). 
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D Analytická část 2 
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
výzkumů 

E Závěry 
Doporučení o vhodnosti implementace (kdy, kde využít, za jakých okolností apod.). 
Vyústění fonnou projektu rozvoje 
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F Prezentace (formální úroveň práce) '1 
., 

Jasná a zřetelná struktura práce. 

Vhodně začleněné tabulky či jiné dokumenty. 

Úplnost obligátních náležitostí, např.: 


• Použití kvalitního tiskového editoru a korektoru. 
• Klíčová slova. (Slova, která se nejvíce vztahují k řešené problematice a jejichž 

zadánim do počítače by byl právě text této práce identifikován a vyhledán 
z množství jiných podobných). 

• České a anglické resumé (jde o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoliv o 
"zkrácený obsah bez uvedení stran"). 

• Bibliografie dle platné nonny atd. 

G . Přínos pro sféru řízení '1 
.1 

Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze 
popisná? (Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje 
příliš obecných frází?) 

fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení 

15c{:lkem bodů 



Klady práce: 

Nedostatky práce: 

• Struktura práce je vhodně rozdělena na část teoretickou a výzkumnou, i když 
výzkumná část má níže uvedené nedostatky. 

• lnspirativní jsou přílohy č.7 (hospitační záznam) a č.8 (plán rozvoje pracovníků). 
• Pečlivě zpracována konkrétní data z dotazníku (uvedená v příloze). 
• Ve výzkumné části v kapitole 4.2 autorka výstižně odhalila rezervy v oblasti 


personálního rozvoje. 

• Estetické zpracování práce. 
• Bibliografie je zpracována podle platné normy. 

• Úvod sice obsahuje cíl práce, ale jinak neuvádí čtenáře do zvolené problematiky. Jsou 
zde uvedeny povinnosti ředitele a jeho funkční vzdělávání. 

• Teoretická část je výčtem teorií modelů vedení, ale často chybí autorské vstupy, které 
by vysvětlovaly, jak spolu jednotlivé poznatky souvisí. Domnívám se, že chybí i 
odkazy na citaci: s. 5 odkud je převzata manažerská mřížka (za jménem J. 
Moutonová je uvedena závorka (1964), ale citace je zřejmě převzata z jiné neuvedené 
knihy. Podobně s. 10 Adair (1993) a na s.6 - model situačního učení (není uveden 
zdroj - autorkou určitě nebylo vymyšleno). 

• Výzkumná část postrádá jasnou strukturu. Pro nezúčastněného čtenáře je složité 
pochopit hned při prvním čtení, jaké předpoklady či stanoviska byly na základě 
uvedených cílů práce (v úvodu práce) stanoveny. Autorka se v úvodu práce zmiňuje o 
otázkách, podle kterých strukturovala výsledkovou část, ale žádná stanoviska 
(hypotézy), předpoklady na základě těchto otázek již dále nestanovila, ani v analýze 
výzkumu na ně již neodpovídá. V podkapitole 4.1 se zmiňuje o porovnání 
s předpoklady, které jsem v práci neobjevila a zmiňuje se zde o aplikaci různých stylů 
řízení, které si ani v cílech a otázkách nestanovila a v dotazníku sledovala jenom 
některé prvky modelů řízení. 

• Autorka si pro svůj výzkum zvolila 3 druhy technik, které sice vhodně strukturovala 
podle otázek, ale vzhledem k velkému rozsahu údajů uvedených v tabulkách, již 
nebylo vše řádně okomentováno. V tabulkách není jasné, z jakých údajů je vypočítán 
symbol 0. Některé komentáře jsou nepřesné - např. s. 25 (20% čerpalo 10 a více dnů, 
11 % čerpalo samostudium v celém rozsahu 12 dnů - nepatří 12 dnů do slova více?), s. 
20 zařazeno do komentáře 15 % dotazníků bylo navráceno .... , nevím, jak to souvisí 
s předchozím odstavcem, lze vyvodit závěr, že asi z toho důvodu ředitelky umí 
s počítačem pracovat. Není přesně sděleno, kde jsou výsledky z e-mailové 
komunikace, lze se jen domnívat, že se jedná o výsledky na s. 29-30, zda se jednalo o 
stejné dotazované ředitelky není uvedeno. 

• Kapitola 4.3 narušuje výzkumné zjištění, bylo by možná lepší uvedenou kapitolu 
zařadit až za analýzu výzkumného šetření nebo možná jako doporučení i do přílohy. 

• Domnívám se, že výzkumná část je pro čtenáře, vlivem velkého množství údajů a 
nestanovení předpokladů, které by lépe analyzovaly zjištění, nesrozumitelná. 

• I přes uvedené nedostatky navrhuji klasifikovat známkou níže uvedenou, i když mnou 
stanovený počet bodového ohodnocení neodpovídá návrhu CŠM. 



práce: 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

· .. 

Návrh klasifikace DOBŘE 

1. Jakou literaturu jste používala ke zpracování výzkumné části? 

2. Vysvětlete, jaké předpoklady jste si při řešení výzkumného problému stanovila. 

3. Jakým způsobem jste realizovala řízený rozhovor ? Z kolika škol bylo 36 učitelek? 

V Ústí nad Labem dne 1.5.2006 

PhDr. Věra Fantová 


