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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 „přesahuje hranice“ jedné konkrétní školy. Jde o objektivní analýzu 

z oblasti řízení ve školství, nikoli o shrnutí subjektivních zkušeností z vlastní praxe 
 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 (SMART) 
  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 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 výzkumných otázek a tvrzení, popř. 

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 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce 

není redukován jen na výsledky a interpretaci výzkumu  či tvrzení) 
 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 školy 

či školství. 
 

 
X  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

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

struktury, grafická a typografická úroveň práce… 
X    

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    



Klady práce: 

Pro autora jako začínajícího ředitele bylo zpracování závěrečné práce určitě příležitostí, aby 

se systematicky a dopodrobna ponořil do problematiky řízení, aby nastudoval zdroje a 

s pomocí výzkumu nabyl informace o řídící praxi na školách v jeho regionu. V tomto smyslu 

se splnil autorův předpoklad, že práce mu „pomůže otevřít obzory a bude mi možným vodítkem 

pro působení v nové pracovní pozici a jakousi vstupní analýzou mojí nové práce.“ (s. 7)   

 

Nedostatky práce: 

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

V práci není dostatečně definováno, co autor rozumí „systémem řízení“, přesto že se jedná o 

klíčový pojem. Z teoretické části se zdá, že pod toto sousloví jsou zahrnovány manažerské 

funkce a řada dalších pojmů z oblasti managementu (klima, komunikace, učící se organizace 

apod.). To vše působí značně nesourodě, uniká pojítko, nejde se k podstatě. Nelze vystačit 

s konstatováním, že systém řízení je „široký pojem, který zahrnuje celou řadu konkrétních 

skutečností, které jsou předmětem daného systému.“ (s. 7) nebo že „systém řízení v základní škole 

je širokou oblastí, která zahrnuje několik činností a dovedností.“ (s. 9).  Teoretická část má navíc 

charakter velmi povšechných výpisků, které nejsou uspořádány do cílevědomého, tematicky 

sevřeného celku, který by posloužil k řešení výzkumného problému.   

Také cíl výzkumu „zjistit reálie užívaných řídicích systémů v základních školách“ (s. 27) je málo 

srozumitelný, neboť není jasné, co si máme pod pojmem „reálie“ představit a jak znalost těchto reálií 

poslouží k řešení výzkumného problému. V metodologické kapitole 2.2 zaznívá autorův protimluv, 

když na jedné straně konstatuje, že „pro skutečně realistické zobrazení sledovaného jevu by bylo nutno 

použít jinou výzkumnou metodu než zvolené dotazníkové šetření…“ (s. 27) a není jasné, z čeho tedy 

čerpá víru, že „pro tuto bakalářskou práci a její cíl je zvolená metoda vyhovující.“ (tamtéž) 

„Jednoduchost a jasnost otázek, které časově nezatíží respondenty“ (s. 27) vzbuzuje pochyby o kvalitě 

použitého nástroje, současně mě překvapuje, že „časově nezatěžující“ dotazník sestává z 30 položek. 

Tak jak již bylo vytknuto v případě teoretické stati, i výzkum je směsicí dotazů bez vnitřní 

konzistence. Je zcela evidentní, že dotazník nebyl konstruován s oporou o teoretická východiska. 

Na. s. 44 autor konstatuje, že „dotazníkové šetření ukázalo několik zajímavých faktů.“ Údaje o 

naplněnosti škol, praxi ředitelů či bydlišti ředitelů bych ovšem hodnotil jako zcela okrajové, nadto 

nijak nekorespondují s cílem práce. Dále autor vyzjistil počty zástupců ředitele, frekvenci porad, 

trojstupňovou organizační strukturu – mají toto být ony „reálie“, které poslouží deskripci systému 

řízení? Stejné pochybnosti lze vztáhnout i k dalším „zajímavým faktům“. Osobně tedy nesdílím 

s autorem přesvědčení, že se v práci „podařilo odhalit skutečnosti týkající se systému řízení v 

základní škole.“ (s. 47) a vyslovuji pochybnosti o dosažení stanoveného cíle. 

 

Hodnocení práce:  3 - dobře 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete prosím, jak chápete pojem „systém řízení“. Můžete použít i nějaký grafický 

model. Má tento termín oporu v manažerské literatuře, eventuálně v jaké? Jak je zde 

definován? 

2. Na s. 32 uvádíte: „Ředitelé s kratší praxí vykonávají více hospitací za jeden rok.“ Máte 

pro tuto skutečnost nějaké vysvětlení? Domníváte se, že mezi délkou praxe ředitele a 

počtem hospitovaných hodin je nějaká korelace? 

 

 

V Říčanech dne 23. 5. 2013 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


