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Název závěrečné práce:  Motivace pedagogů ZŠ jako strategie zvyšování 

kvality jejich práce 
 

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   



Hodnocení práce: 

Výzkumu se zúčastnilo 156 manažerů (85 ředitelů ZŠ a 71 manažerů podniků ze ziskového 

sektoru). Je nutné ocenit velikost a vyváženost vzorku, a dále že autorka svým výzkumným 

šetřením expandovala do mimoškolní sféry a získala data, která umožnila zajímavé srovnání. 

V tomto smyslu je práce skutečně ojedinělým výzkumným počinem. Bylo by však potřeba, aby 

autorka více konkretizovala výzkumný vzorek a uvedla, které podnikové oblasti respondenti 

zastupovali. Rovněž některé tabulky a grafy (srov. tab. 6) by bylo vhodné koncipovat tak, aby se 

jednotlivé položky daly snáze komparovat (tj. spadaly do významově srovnatelných kategorií). 

Je odvážné zvolit si téma tak komplexní a současně natolik prozkoumané za bakalářskou 

práci. Ačkoli se problematikou motivace zabývá nesčetné množství publikací a k dispozici je 

řada teorií a výzkumů, autorka uvádí: „Toto téma není dosud dostatečně prokázáno výzkumem.“ 

(s. 11), s čímž nemohu souhlasit. Jenom na katedře CŠM byly zpracovány k tématu motivace 

desítky prací – autorka z nich však nevyužila ani jednu. 

Právě proto, že máme k dispozici tolik poznatků, je překvapivé, že autorka přistoupila 

k teoretické části dosti povrchně. Některé kapitoly čítají jen 5 řádků (4.1), popř. sestávají 

pouze z citací (kap. 7)! Informační hodnota teoretické stati tak nepřesahuje běžná skripta. Jsou 

opakována a přepisována známá fakta (s výjimkou cafeteria plan na s. 25), stať nepřináší nic 

nového ani z hlediska uspořádání těchto informací.   

Ve výzkumné části si bakalantka stanovila 3 cíle: (1) zmapovat situaci zavedených motivačních 

faktorů, (2) tyto motivační faktory zhodnotit, porovnat a (3) navrhnout, které motivační pobídky 

by bylo možné přenést ze ziskového sektoru do ZŠ. Na první dva cíle je odpovězeno v závěru 

práce (kap.9). Naplnění třetího cíle není v práci zřetelné. Lze se domnívat, že autorka navrhuje 

zaměstnanecké výhody a různé formy nefinančního ocenění – ty ale jistě mají své realizace i ve 

školství. Dále mi není zřejmé, jakou cestou dospěla bakalantka k závěru „Finanční ocenění už 

zaměstnancům nestačí.“ (s. 39) Takto zaměřené šetření totiž nebylo součástí výzkumu. 

Některé stylisticky méně obratné formulace (srov. „Přehled názorů z literatury vztahujících se k 

tématu z literatury“, „Dodává, že praxe dává…“ (s. 11 a jinde). 

Seznam literatury není abecedně řazený. Nejsou uvedeny všechny použité zdroje (srov. Handy 

1999 – s. 11 bakalářské práce), resp. autorka pravděpodobně cituje sekundární zdroj. 

 

 

Hodnocení práce:  3 - dobře 

 

 

 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. „Z dotazníku vyplynulo, že charakterové vlastnosti a sociální schopnosti zaměstnanců jsou 

pro ziskový sektor mnohem důležitější.“ (s. 34) Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? Není 

právě toto jedna z inspirací pro školství? Mají sociální způsobilosti své vyjádření ve 

standardu učitele? 

2. Vysvětlete specifikum školství, které uvádíte s oporou o citát Dvořákové (2007) na s. 26, 

vlastními slovy a s důrazem na specifické aspekty motivace pracovníků ve školství.  

 

 

V Říčanech dne 8. 12. 2012 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


