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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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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 



 

Klady práce: 

- V práci je dobře argumentováno, že výběrové řízení má mít stanovená jasná kritéria na 

výběr uchazečů, což mj. umožňuje zájemcům připravit se na pohovor podle zadání 

zřizovatele. 

- Bakalantka správně poukázala, že situace ve školství je specifická tím, že umožňuje 

nastoupit řídícímu pracovníkovi do funkce bez formální kvalifikace v oboru školský 

management. (s. 20) 

- Autorka představila méně obvyklé metody při výběrových řízeních (modelové situace, 

MTBI, týmové role…) Škoda, že více nerozpracovala možnosti jejich využití ve 

školství. 

- Dotazníkovému šetření předcházel předvýzkum, který autorka realizovala formou 

několika nezávislých konzultací s řediteli škol (s. 26). 

- Dotazník byl rozeslán na 2000 škol! 

 

 

Nedostatky práce: 

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

- Výraz „manažér“ (s. 5, 7 a jinde), výrok „data byla zjišťována osobními interviewy“ 

(s. 26) 

- Ne vždy je v textu zřejmé, kdy se jedná o ředitele a kdy o uchazeče, srov. „ředitelé 

dávají přednost při výběrových řízeních požadavkům na manažérské znalosti a 

zkušenosti“ (s. 5), „ředitelé škol, školských zařízení očekávají od výběrových řízení 

více.“ (s. 12) 

- Imperativní forma, srov. „je zapotřebí“, „je třeba“ (viz např. s. 13), není vhodná pro 

výkladový sloh teoretické části, která má být více konstatováním teoreticky či 

výzkumně podložených faktů. 

- Komentář ke s. 20: Osobně se domnívám, že nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je 

z hlediska průběhu výběrového řízení až sekundární právní norma, kterou zřizovatel 

uplatní teprve po výběru ředitele při jeho jmenování.  

- Nikde v textu není dostatečně vysvětleno, co obsahuje pojem „manažérské znalosti a 

zkušenosti“, přesto s ním autorka velmi často operuje. Jde opravdu o klíčový pojem, 

neboť je rovněž součástí vymezení cíle práce! 



- V první části dotazníku se vlastně nejedná o otázky, ale o formální požadavky na 

uchazeče. Některé položky dotazníku (1., 2., 3. aj) bylo zbytečné výzkumně ověřovat 

– jedná se o náležitosti stanovené právním předpisem. 

- Druhá část dotazníku obsahuje některé vágní položky, srov. „orientujete se v…“ – 

zjišťuje se přesvědčení respondenta, nikoli jeho skutečná míra orientace. 

 

Práci k obhajobě  doporučuji s výhradami  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 11 uvádíte: „/Ředitel/ musí mít dostatečnou autoritu, charakterové vlastnosti, 

musí umět pružně reagovat, musí umět motivovat všechny zaměstnance, umět zapojit 

aktivně všechny zaměstnance do zlepšování pedagogického procesu, do týmové 

tvořivosti…“ Dále na s. 12 píšete: „ředitelé by měli být hlavně lidmi, kteří jsou 

důkladní, spolehliví, důslední, empatičtí, asertivní, sebevědomí, objektivní, praktičtí, 

energičtí, systematičtí, zodpovědní…“ Je vůbec možné tyto charakteristiky u uchazečů 

zkoumat? Nebo na zjišťování těchto kvalit musí výběrová komise chtě nechtě 

rezignovat? 

2. Domníváte se, že „stresový pohovor“ (s. 15), zejména s ohledem na etické aspekty, 

může mít uplatnění při výběrovém řízení na funkci ředitele školy? 

 

 

V Říčanech dne 30. 4. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


