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Indikátory kvality záv ěrečné 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 Klí čové 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 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: 
Autorka si vybrala aktuální téma, které není v literatuře školského managementu dostatečně 
zpracováno. 
Autorka cituje řadu relevantních zdrojů, drží se linie managementu, nesklouzává například ke 
kompetencím pedagogickým. 
V dotazníkovém šetření se autorka cíleně věnovala také komparaci zjištění v jednotlivých 
bodech, nejen jejich kvantifikací. 
 
Nedostatky práce: 

• Autorka formuluje na různých místech práce její odlišné cíle. Na straně 8 uvádí, že 
cílem práce je „formulování pojmu střední management školy“, zatímco na straně 10 
píše, že „cílem bakalářské práce je kompetenční model středního managementu školy“. 
Formulování pojmu a vytvoření kompetenčního modelu jsou ovšem dva naprosto odlišné 
úkoly. Na straně 30 pak je uveden další varianta cíle: „Cílem bakalářské práce je popsat 
vnímání členění školského managementu na základních školách. Dalším cílem je zjistit 
názor odborné veřejnosti na sociální kompetence jako podklad pro vytváření 
kompetenčního modelu středního managementu školy.“ 

• Problematické je autorčino volné nakládání s pojmem management ve smyslu vedení lidí 
(leadershipu – „vůdcovství“). Na stranách 25 a 26 přitom používá v citacích pojem 
„vůdcovství“, který tak ne zcela koresponduje s obsahem kapitoly Management školy. 

• Na straně 11 autorka jednoznačně formuluje, že ředitel zůstává především pedagogem, což 
je tvrzení velmi odvážné. Zde navíc zůstává bez doložení výzkumem, či citací literatury. 
Jedná se tedy nejspíše o osobní názor, formulovaný ovšem jako fakt.  

• V rozboru funkce zástupců ředitele na straně 14 by bylo dobré odlišit pozici zástupce 
statutárního orgánu od případných ostatních zástupců. Absence tohoto odlišení může být 
důvodem zjištěného rozporu ve výzkumné části, na který autorka upozorňuje na straně 39. 

• Ve výčtu možných výkladů pojmu kompetence chybí významný pohled – oprávněnost 
činit rozhodnutí vyplývající z funkce, ve které se pracovník nachází. Tento pohled je 
přitom pro formulování pozice středního managementu důležitý. 

• Autorka cituje řadu definic pojmu kompetence, ale neformuluje, kterou bude ve své práci 
používat.  

• Charakter práce si přímo říká o formulování pracovní hypotézy, autorka však zůstává na 
úrovni ověřování tvrzení. 

• Druhé ověřované tvrzení je formulováno obráceně: „Stupně managementu jsou v oblasti 
sociálních kompetencí odlišné.“ Jde přitom patrně o tvrzení: „Požadované sociální 
kompetence jsou na různých stupních managementu odlišné.“ 

• Není zcela jasné, k čemu slouží identifikátory v dotazníku, když vyhodnocení není 
provedeno s ohledem k nim (např. délka manažerské praxe). 

• V kapitole Shrnutí na straně 48 formuluje autorka závěr: „V této době není smysluplné 
třístupňové členění školského managementu. Školské praxi nyní postačuje členění 
dvoustupňové.“ Vzhledem k minimálnímu výzkumnému vzorku je toto prohlášení 
unáhlené. Jiný obraz by autorka zcela jistě dostala na školách, na kterých studuje tisíc i 
více studentů, pracuje několik set zaměstnanců a odpovídá tomu i jejich organizační 
struktura. Takových středních škol v České republice v současnosti díky slučování 
přibývá. Zjemnění platnosti tohoto výroku na straně 51 není dostačující. Závěry by bylo 
dobré přeformulovat. 

Formální nedostatky: 
• Na straně 10 věta „Přikládání se k pojetí managementu jako k praktické činnosti, kde je 

nutný individuální přístup a hledání řešení dle konkrétní situace a konkrétních specifik,“ 
nedává v daném kontextu smysl. 



• Občasné pravopisné chyby (např. na str. 14: … „a kde se výrazněji vyprofilovali střední 
management školy jako významný prvek řízení…“) 

• Na straně 34 autorka píše: „Jak již bylo uvedeno výše, dotazníky vyplňovali jak učitelé na 
manažerských pozicích, tak učitelé bez manažerské praxe.“ Zaměňuje tedy manažerskou 
praxi a zastávání manažerské pozice. V manažerské funkci může být i učitel bez 
manažerské praxe a naopak, učitelem může být například i bývalý ředitel školy, tedy 
osoba s manažerskou praxí.  

• Autorka používá sice srozumitelné, ale téměř nepoužívané označení „nízký management“, 
které vyznívá takřka pejorativně.  

• V tabulce na straně 50 je ve sloupci Vysoký management ve dvou řádcích pod sebou 
stejný text. 

 
 
Práci k obhajobě  
 
DOPORUČUJI S VÝHRADAMI.  
 
 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 
 

1. Máte pro své tvrzení, že ředitel školy je především pedagog nějaké podložené 
argumenty? Jaké? 

2. Lišily se nějak zjištění získaná od respondentů v řídících funkcích od zjištění 
získaných od jejich podřízených? Čím si to vysvětlujete? 

 
 
 
V Praze 31. 8. 2011               Jiří Trunda 


