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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 
NEHODÍ SE 

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 
XX    

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.  XX    

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 XX    

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. 
XX 

 
  

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: 

 

Klíčová idea diplomové práce tkví v přesvědčení, že lidé jsou nejcennějším zdrojem, který 

škola má. Jejich výběru, hodnocení a rozvoji by měl proto ředitel školy věnovat mimořádnou 

pozornost. Za tímto účelem diplomantka představuje assessment centre (AC), resp. development 

centre (DC) jako efektivní hodnotící a rozvojovou metodou, která ve školské praxi nebyla dosud 

aplikována. Jedná se doslova o průkopnický počin, který přináší první zkušenosti s aplikací 

modifikované metody AC/DC na podmínky školství. Ta - slovy autorky – „umožňuje školám 

„vygenerovat“ optimální kompetenční profil pedagoga a učitelům odkrývá čitelný pohled na to, 

na jaké úrovni v konkrétních kompetenčních dovednostech jsou a kam směřují.“ (s. 76) 

Za cíl si diplomantka vytkla zjistit, zda „modifikovaná podoba metody DC je efektivním 

prostředkem k hodnocení a rozvoji pedagogického sboru škol.“ (s. 40) Efektivita byla posuzována 

na základě kritéria – kvalita, kvantita, náklady, čas. (s. 71) Ve vztahu k tomuto cíli je v závěru 

práce konstatováno, že AC/DC „je efektivní hodnotící a rozvojovou metodou jak pro pedagoga, 

tak i pro celý pedagogický sbor.“ (s. 76) Tento hodnotící výrok je podložen empiricky ověřeným 

zjištěním, že s pomocí AC lze získat veliké množství relevantních informací během několika 

hodin, což autorka staví do kontrastu např. s hospitacemi, kterým by vedení školy muselo věnovat 

několik dnů a doplnit je ještě dalšími hodnotícími nástroji, aby se dobralo srovnatelné kvantity a 

kvality poznatků o zaměstnancích. Současně je ale zdůrazněno, že DC je smysluplné pouze tehdy, 

účastní-li se projektu kompletní pedagogický sbor. Vynaložení finančních nákladů na AC/DC 

autorka argumentuje poukazem, že na vzdělávání a rozvoj učitelů je nutné nahlížet jako na 

investici do lidských zdrojů, která se škole vyplatí. (s. 75) 

V rámci výzkumu autorka připravila a zorganizovala jednodenní sedmihodinové DC, což už samo 

o sobě představuje unikátní počin. Cenným momentem práce je však reflexe celého průběhu a 

vyhodnocení akce. Tyto autorčiny zkušenosti, společně s poctivě (důkladně a se zřetelem 

k specifickému kontextu školství) zpracovanou teoretickou částí představují inspiraci a hodnotné 

východisko pro všechny vedoucí pracovníky, kteří by měli o využití AC zájem. Současně autorka 

posunula hranice poznání v oboru školský management v oblasti, která byla dosud bílým 

místem na mapě. 

Vybrané pasáže textu doporučuji publikovat a současně navrhuji uznání práce k rigorózní 

zkoušce, ke které tímto autorku vybízím. 

 

 



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

 

V práci neshledávám žádné zásadní nedostatky. Z formálního hlediska mohu upozornit na 

chybné číslování, resp. dublování kapitol 4.3 na s. 41 a 44 a necitovaný Baťův výrok na s. 13. 

 

Hodnocení práce:  1 - výborně 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete prosím, z jakého důvodu jste ve Vašem kompetenčním modelu (s. 49) 

zdůraznila oproti ostatním položkám komunikační kompetenci (25%, ostatní 15). 

Neměla by to být právě pedagogická kompetence, která je v profesi učitele klíčová? 

2. Na s. 42 navrhujete vyškolení hodnotitelů AC/DC v rámci seminářů NIDV.  Co by 

podle Vás mělo být obsahem takového semináře? Jaké nároky byste kladla na lektora 

těchto seminářů?  

 

V Říčanech dne 11. 5. 2013 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


