
UNIVERZITA  KARLOVA  V  PRAZE 
PEDAGOGICKÁ  FAKULTA 

 

CENTRUM  ŠKOLSKÉHO  MANAGEMENTU 
 

HODNOCENÍ ZÁV ĚREČNÉ BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Školský management 

POSUDEK OPONENTA 
Autor práce:  
Martina Štolcová 

Oponent práce: 
PhDr. Romana Lisnerová 

Název závěrečné práce: 
Komparace osobnostních typů ředitele školy a jeho zástupce 
 

 

 

Indikátory kvality záv ěrečné 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 Klí čové 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: 
 

� V teoretické části je uveden přehled vybraných teorií osobnosti. Chybí však uvedení 
jejich spojitosti s cílem závěrečné práce.  

� Cíl výzkumu je naplněn, jsou zjištěny osobnostní typy ředitelů mateřských škol a 
jejich zástupců, avšak bez jasného zasazení do kontextu tématu závěrečné práce a bez 
souvislosti s cílem práce.  
 

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

� Z formulace cíle práce (s. 8) není zcela zřejmé, jakou problematikou se hodlá autorka 
zabývat. Zda bude komparovat osobnostní typy ředitelů a jejich zástupců v rámci 
jedné školy, nebo zda bude komparovat vedení vybraných škol v širším kontextu. Cíl 
práce je vymezen na nízké úrovni a není z něj patrný přínos pro školský management, 
resp. pro management škol. Navíc autorka pracuje s dvojicí ředitel – zástupce ředitele 
jako s týmem.  

� V závěrečné práci se používají pojmy typu: spoluhráč, protihráč – bylo by vhodnější 
pro tento typ práce najít jiné ekvivalenty.  

� Cíl výzkumné části nekoresponduje s hlavním cílem práce, ale je spíše zaměřen na 
způsob výběru pracovníků.  

� V závěrečné práci je na s. 44 odkazováno na výzkumný problém, který však není 
vymezen.  

� Na s. 46 jsou vymezeny výzkumné otázky, které svými formulacemi spíše evokují 
hypotézy.  

� Některé položky v dotazníku jsou nejednoznačné – plánování aktivit, organizace 
chodu školy, rozvoj školy (č. 4, 5, 6), rovněž položka č. 10 je zavádějící – méně než 5 
let je současně i méně než 10 let.  

� Interpretace výsledků není zcela podložená – není jasné, tvrzení: „nejstabilnější se 
potom jeví kombinace…“. Jde zřejmě pouze o autorčin dojem, který není podložen 
relevantními daty.  

� V závěru práce jsou uvedena tvrzení zcela nepodložená, např.: „…znát své povahové a 
osobnostní rysy může přinést pochopení sebe sama…“ – autorka se na sebepoznání 
nezaměřovala. Rovněž není jasné, o jakou „jednoznačnost“ v osobnostech vedoucích 
pracovníků se jedná (s. 61).  

� V závěrečné práci nejsou sjednocené citace (např. s. 32, s. 30, s. 15).  
 
 
 

Hodnocení práce:                             dobře – doporučuji k obhajobě   

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu:  
 

1. Doložte spojitost řešené problematiky, resp. cíle závěrečné práce se školským 
managementem. Opravdu je důležité zjištění, zda ředitel školy a jeho zástupce jsou 
„spoluhráči“, nebo „protihráči“? Jaké nové poznatky přináší zjištění typologie 
osobnosti ředitelů mateřských škol a jejich zástupců studovanému oboru?  



 
2. Skutečně je možné uvažovat o relevantnosti výsledků předvýzkumu na základě 

znalosti respondentů? Viz tvrzení na s. 46.  

3. Doložte naplněnost cíle závěrečné práce.  

 
V Praze dne 29. 8. 2013  
Jméno a příjmení: Romana Lisnerová  

 


