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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 relevantní 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: 

- Jako zásadní pozitivum práce hodnotím originální autorský přístup k vymezení 

konceptu work-life balance. Ten bakalantka zbudovala jako syntézu sebeřízení a time 

managementu. V jejím pojetí představuje WLB efektivní životní styl, který bere do 

úvahy nejen fyzické aspekty, ale celkové filozofické pojetí člověka s důrazem na 

osobní vizi a životní cestu. Tím práce zdaleka přesahuje školský management, když 

pohlíží na ředitele školy především jako na člověka. 

 

Nedostatky práce: 

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

- V teoretické části přeci jen autorka místy „utekla“ od tématu WLB a více se 

soustředila na self a time management, zatímco poznatky o WLB zůstaly z celkem 

bohaté dostupné literatury nevyčerpány. 

- Konstrukce některých položek v dotazníku příliš spoléhá na subjektivní stanoviska 

respondentů, čili jak oni sami svoji situaci vidí, aniž by byla zjištěna objektivní realita.  

- Na jiném místě (srov. ot. 5) zůstává autorka sama „zakleta“ ve stereotypu ostrého řezu 

pracovního a mimopracovního času. Např. otázka „Stíháte plnit své pracovní 

povinnosti v pracovní době?“ jde vlastně proti smyslu WLB, protože tento koncept by 

naopak měl umožnit lidem vyřídit si své soukromé potřeby v rámci oficiální/pružné 

pracovní doby a naopak pracovní záležitosti např. večer z domova. Také já nyní píši 

tento posudek v čase své oficiální dovolené, ale nevnímám to jako ústrk, tedy můj 

pracovní a mimopracovní život je (snad) sladěn.    

- „Tucet doporučení“ v závěru práce není podložen výsledky empirického výzkumu, ale 

opět spíše osobním vhledem autorky do problematiky. 

Hodnocení práce:   1 - výborně 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Na s. 12 uvádíte: „Pojem zátěž je synonymem pojmu stres.“ Opravdu? Prosím, 

vysvětlete, zejména ve vztahu ke kapitole 4.1, s. 21.  

2. Můžete se vyjádřit k obsahově blízkému pojmu „work-life integration“, kterého 

jste se v práci nedotkla? 



3. Metodologická otázka k položce 13 dotazníku „Myslíte si, že je Váš rodinný a 

pracovní život v rovnováze?“: Jakými způsoby by bylo možné zjišťovat nikoli 

postoje respondentů (tj. co si o tom myslí), ale objektivní realitu, v níž se 

respondent nachází (čili zda skutečně je či není v rovnováze)? Anebo se jedná o 

relativní veličinu závislou vždy na subjektivním rozpoložení a přesvědčení člověka 

(tj. pokud subjektivně prožívám rovnováhu, i když pracuji 18 hodin, neboť práce 

do mého života patří, potom JE můj život sladěn)?  

 

 

V Říčanech dne 16. 7. 2013 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 

 

 


