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Název závěrečné práce: 

 Vliv klimatu školy na její zaměstnance 
 

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 
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Klady práce: 

 
Předložená práce se zabývá vlivem klimatu školy na výkon jejích zaměstnanců a popisuje faktory, 

které toto klima ovlivňují. V textu je s mimořádnou systematičností argumentováno, že klima 

školy je velmi významným faktorem ve vztahu ke kvalitě. Pozitivní klima ve škole patří k 

základním podmínkám, které ovlivňují pracovní výkon učitelů. Management školy může klima 

školy pozitivně ovlivňovat svým stylem řízením. Pokud chce ovšem ředitel školy klima měnit, 

musí je nejprve poznat. Právě proto je práce velice cenným příspěvkem, neboť syntetizuje 

dostupné teoretické poznání ohledně vymezení podstaty klimatu školy, možností jeho zjišťování a 

cílené intervence. Tím práce naplňuje předsevzatý cíl, totiž „přinést inspiraci, návrhy, podněty 

manažerům škol k pozitivnímu ovlivňování klimatu školy“ (s. 20), které vyúsťují do konkrétních 

doporučení (s. 36 – 38). 

V koncepci vlastního výzkumného šetření oceňuji jasnou logickou stavbu, stručnost a 

výstižnost… 

 

 

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

 
…avšak dávám ke zvážení, zda s otázkami tématu tak komplexního a složitého se lze uspokojivě 

vyrovnat fakticky na 7 stranách věnovaných analytickému rozboru výsledků dotazování (na 

vyhodnocení každého předpokladu připadá průměrně půl až jedna strana). Nestálo by za to (podle 

známého rčení) vytknout si předpokladů méně, ale jít v jejich rozkladu do větší hloubky? 

Současně je zřejmé, že použitá metoda šetření pomocí dotazníků má svá omezení. To naznačuje i 

sám autor ve svém výroku „Při rozhovoru s některými pedagogy, které jsem oslovil při 

výzkumném šetření…“ (s. 36), tj. vedle dotazníků je užitečným zdrojem informací, umožňujícím 

badateli následné interpretace, právě např. rozhovor. 

Do třetice si dovoluji upozornit na výrok „Cílem mých rozhovorů byla i snaha přimět vedoucí 

pracovníky k tomu, aby se alespoň myšlenkami snažili analyzovat situaci ve své škole a přimět 

je k zamyšlení nad tím, jakým způsobem by mohli klima zlepšit“ (s. 39). Tím ovšem autor 

přisuzuje respondentům určité subjektivně předpokládané charakteristiky  a svému výzkumu širší 

přesahy, než umožňuje zacílení práce (srov. Specifikace výzkumného cíle, s. 20). 

Těmito poukazy nicméně v žádném případě nejsou dotčeny kvality práce uvedené výše! 

 

Práci k obhajobě  DOPORUČUJI 

 

 



3 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Ve své práci formulujete mimořádně zajímavá doporučení, jak pozitivně ovlivňovat 

klima učitelského sboru. Na s. 36 uvádíte, že tato doporučení se zakládají na studiu 

literatury i vlastním výzkumu. Uveďte prosím několik konkrétních příkladů, kdy 

„předobrazem“ pro dané doporučení byly právě poznatky získané z praxe pomocí 

dotazníkového šetření. 

2. Jedním z Vašich doporučení je „snažit se o vyváženost složení pedagogického sboru dle 

věku a pohlaví…“ (s. 38). Nakolik jsou podle Vašeho názoru možnosti pro naplňování 

tohoto doporučení v rukou ředitele školy?  

 

 

V Říčanech dne 19. prosince 2011 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


