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Název závěrečné práce: 

Zástupce ředitele – stín nebo druhý ředitel? 
 

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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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   
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Klady práce: 

 

 Zajímavé a často diskutované téma 

 Zdůraznění významu, odpovědností a kompetencí zástupce ředitele na středních 

školách, zejména pak na SOŠ a SOU. 

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

 

 Ne vždy formulačně vystihující obraty – náročné na pochopení toho, co vlastně a jak 

chtěla autorka formulací vyjádřit 

 Základní pojmy v kapitole 1.1 x pojmy uváděné v citacích odb. literatury – bez 

logických souvislostí a provázanosti, bez jakéhokoliv komentáře – přeskakování z 

„procesu x činnosti x osoba“v rámci jednoho pojmu bez komentáře a uvedení do 

souvislostí, provázanosti, i když se jedná o jeden pojem ale jednou se jedná o proces, 

podruhé o činnost, potřetí o osoby 

 Manažerské funkce – jsou uváděny, ale chybí jejich výčet, specifikace – vytrženo ze 

souvislostí na str. 11, kap. 2.2: „Tyto funkce …“ – není uvedeno které ani odkaz na 

jejich předchozí výčet (ten v práci chybí), v práci je v této souvislosti uvedena pouze 

jedna funkce – kontrola, a to pouze okrajově, o jiných není zmínka 

 I když je zde uvedena citace velkého množství zdrojů – názorů – odkazů, jsou zde 

uváděny bez komentáře, souvislostí a provázanosti – spíše pouze konstatování, 

v některých případech není patrno, kdy se jedná přímo o citace, kdy o kompilaci. 

apod. 

 Ne vždy v souladu s právními předpisy používaná terminologie – nejednotné uvádění 

prac. pozic – např. zástupce ředitele pro praxi, jinde pro praktickou výuku, správně pro 

praktické vyučování,..příčinné souvislosti – chybí, v dotazníku nebylo patrno, co tím 

autor myslí – SOŠ, SOU, SOU a SOŠ – v rámci komentáře nedostatečně 

okomentováno v návaznosti na získané výsledky výzkumného šetření 

 Otázka – graf 6 – není patrno, co autor otázkou myslí – „oba“ – v komentáři pojmem 

„oba“ rozumí nejen ředitele a ZŘ, ale např. i ZŘ a vých. poradce – nevhodně zadaná 

otázka 

 Co bylo myšleno pojmem konflikt mezi ředitelem a ZŘ – každý si pod tímto může 

představit něco jiného – pak mohou být odpovědi zavádějící 

 Otázka – graf č. 15 - z grafu vyplývá – i ze zadané otázky není jednoznačně, jak je to 

v případě ředitele školy ve vztahu k popisované teoretické části – „kdo řídí, ten 

kontroluje“ - kontrola jako jedna z manažerských funkcí;  

 Interpretace  analytické části a analýza získaných faktů a údajů – bez hlubší analýzy, 

spíše obecný popis zúčastněných škol, bez logických návazností a souvislostí 

s teoretickou částí a odbornou literaturou, spíše jen popis zjištěných skutečností. 

 Druhy a typy škol – nutno lépe specifikovat, členit v návaznosti na výzkumné šetření – 

sledovat rozdíly,  

 Losování ze vzorku škol účastnících se projektu – vzorek pouze 10 škol – dostatečný 

vzorek pro uváděné závěry vedoucí k objektivním závěrům? 

 Nepromyšlená struktura úrovní jednotlivých kapitol a podkapitol – např. kapitola 1.4 

obsahuje pouze 7 řádků, ..  

 Formální nedostatky – gramatické chyby – interpunkce, vynechávaná písmena, 

překlepy, osamocené spojky a předložky na konci řádku – např. str. 7, 11, 14, 15, 19, .. 

 Příloha č. 3 – uvádíte výčet zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, ale nepřesně je zde 

uvádíte – např. Pracovní řád – chybí přesné označení právního předpisu, vnitřní řád 
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školy – jaký, koho? Není ani zákonem, ani NV, ani vyhláškou, podobně organizační 

řád apod. 

 

 

 

Hodnocení práce:   

Dobře – doporučuji s výhradami 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. V práci uvádíte přínos práce zejména v tom, že napomůže rozhodnout zaměstnancům 

školy, zda přijmout funkci zástupce ředitele či nikoliv. Upřesněte a zdůrazněte, jak. 

Podobně v čem vidíte přinos práce pro školský management s ohledem na postavení 

ZŘ ve struktuře školy – konkrétní příklady možných přínosů práce právě pro školský 

management. 

2. Domníváte se, že vzorek 10 losovaných škol je dostatečně vypovídající a získané 

informace jsou dostatečně objektivní pro Vámi uváděné závěry a doporučení? 

 

 

V Říčanech dne 26. května 2013 

 

 

RNDr. Jana Marková 


