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Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  

Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A1, A3, E1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Klíčové znaky; úvodní část 

A1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru. (Kterých řídících funkcí se to týká? 

Kterých oblastí manažerské práce?) 
X    

A2 Závěrečná práce je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
X 

 
  

A3 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle práce. (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být 

dosaženo, co nového chce autor zjistit?) Charakteristika cíle 
 X   

B Dosavadní řešení problému 

B1 Práce obsahuje přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné 

literatury 
X    

B2 Jsou uvedeny odkazy na českou i zahraniční 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 studovaný obor 

E1 Formulace 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 školství či rozvoj studovaného oboru  X   

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít. X    

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
 

X 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
X 

 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu   X  

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 

 



Klady práce: 

 

- Diplomantka na mnoha místech v textu přesvědčivě argumentuje, že vzdělávání 

ředitelů je jedním z klíčových nástrojů profesionalizace školského managementu. 

Analýzu koncepčních dokumentů (včetně připravovaného projektu kariérního systému 

pro pedagogy) v teoretické části práce doplňuje o výzkumné šetření vztahu ředitelů 

MŠ k systematickému, celoživotnímu sebevzdělávání. Pozitivní postoj ředitelů je totiž 

nezbytnou podmínkou k prosazení ideových konceptů školské politiky; tento je v práci 

výzkumně doložen.   

- K provedení výzkumného šetření použila diplomantka vhodně zkonstruovaný 

výzkumný nástroj – elektronický dotazník, pomocí něhož bylo šetření efektivně a 

profesionálně administrováno velké skupině respondentů a výstupy šetření korektně 

statisticky zpracovány. Otázky použité v dotazníku mají opravdu široký záběr, přitom 

k vyplnění dotazníku postačilo respondentům cca 17 minut. Dílčí výtka se v této 

souvislosti týká černobílých grafů, které nejsou dostatečně přehledné. Současně chci 

autorku upozornit, že z metodologického hlediska se jedná o kvantitativní výzkumný 

design (srov. s. 54), neboť předmětem výzkumu je statistické šetření postojů a 

preferencí respondentů.  

- Dále bych rád ocenil analytickou část práce, kde diplomantka provádí opravdu detailní 

rozbor získané databáze. Diplomantka zde kvalifikovaně a na veliké ploše představuje 

výsledky šetření, které současně doplňuje o vlastní komentáře.  

- V závěru práce jsou výsledky ještě jednou v přehledné a souhrnné podobě 

konstatovány a jsou formulována konkrétní doporučení, mj. „že ředitelé oceňují 

význam funkčního studia managementu a souhlasí s myšlenkou kariérního systému, 

kde očekávají hodnocení pedagogické a ředitelské praxe v kombinaci s dalším 

odborným i manažerským vzděláváním.“ (s. 96)  

 

 

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

 

- Diplomantka překročila rozsah textu doporučený pro diplomové práce, což má spíše 

negativní dopad. Příliš detailní členění textu (rozsahy jednotlivých statí obvykle 

nepřesahují 1 A4) poškozuje integritu výkladu a myšlenkových postupů, které jdou 

namísto do hloubky studované problematiky do zbytečné šíře. Diplomantka tak 

souběžně upíná pozornost ke školskopolitickým aspektům, teorii motivace, 

charakteristice profese ředitele školy, celoživotnímu vzdělávání, kariérnímu systému, 

začínajícímu řediteli apod., žádné téma však nevyčerpává dostatečně, navíc důrazy na 

manažerskou problematiku jsou často v pozadí. 

- Časté „komentáře“, kterými problematiku glosuje, velmi často vyznívají jako 

subjektivní stanovisko diplomantky – v této formě do teoretické části nepatří. 

Problematické je i odkazování na odbornou literaturu, často jde pravděpodobně o 

souvislé výpisky z literatury, kterou diplomantka nekompiluje, ale jednu po druhé řadí 

za sebou. Setkávají se tak pasáže založené na nesourodých výzkumech různé 

závažnosti (viz nereprezentativní Polovy kvalitativní výzkumy a rozsáhlé mezinárodní 

řešitelské projekty).  

- Teoretický výklad je rovněž zatížen výroky, které mají pravděpodobně původ pouze 

v profesní zkušenosti diplomantky, ale nikoli oporu v teorii či ve výzkumných 

šetřeních, srov. „Lze se úspěšně dohadovat, jak kvalitně a s porozuměním věci asi 

může inspektor s praxí „pouhého“ učitele (byť velmi dobrého učitele) hodnotit a 



odborně posuzovat oblast řízení školy.“ (s. 41) nebo „Začínající ředitel má potřebu 

ujištění v různých otázkách, nejpalčivěji jej trápí legislativně-právní oblasti, 

ekonomika, personalistika.“ (s. 37) či „Možnosti, které ředitelé často realizují…“ (s. 

39) 

- Výzkumný problém na s. 54 vlastně není vymezen, jsou pouze vyjmenovány širší 

kontexty vzdělávání ředitelů. Z tohoto důvodu není zcela zřejmé, za jakým účelem si 

autorka předsevzala za cíl práce „zjistit a vyhodnotit názory ředitelů na celoživotní 

vzdělávání ředitelů“ (s. 54). V textu není nikde argumentováno, nakolik jsou názory 

ředitelů, jak si toto vzdělávání představují, relevantní a nakolik mohou být brány v 

potaz jako objektivní podklad při řešení problematiky kariéry ředitelů na úrovni 

školské politiky.  

 

 

Hodnocení práce:  2 – velmi dobře (doporučuji) 

- Text naplňuje kritéria pro závěrečné práce. Dokládá dostatečnou kompetentnost 

diplomantky pro její další samostatnou odbornou/profesní činnost. 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Rozveďte prosím více Váš výrok na s. 13 „Horizontální typ kariéry spojujeme zejména s 

kvalitou práce.“ Doložte konkrétními příklady ze sféry řízení a zamyslete se, zda toto 

tvrzení platí bez výjimky. 

2. Podložte přesvědčivými argumenty, že „každý ředitel školy by měl být nejprve 

pedagogem.“ (s. 27) Je učitelská zkušenost skutečně nezbytným předstupněm pro výkon 

manažerských funkcí ve školství? Nakolik tvoří kompetence získané v průběhu vyučovací 

praxe základ profesních manažerských kompetencí? Mají se rekrutovat na ředitelské posty 

jen ti nejlepší učitelé? Domníváte se, že lze zobecnit, že dobrý učitel bude i dobrým 

ředitelem?    

 

 

V Říčanech dne 5. 5. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


