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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 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: 

 

 Využití kvalitativního výzkumu 

 Způsob získávání a vyhodnocení dat 

 Formulace cílů 

 Formální úroveň práce 

 

 

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

 

 

 Samotné pojetí práce, kdy autorka uvažuje o učitelství jako manažerské činnosti, 

považuji za nanejvýš problematické. Teoretická část neprokázala a neodůvodnila 

oprávněnost tohoto pojetí. Není zde přesvědčivě vysvětleno, že proces hodnocení, 

který provádí učitel, je možné považovat za hodnocení ve smyslu manažerských 

činností. Ostatně teoretická část jakoby se tomuto dokazování spíše vyhýbá. Na 

počátku není dostatečná pozornost věnována definici managementu, v průběhu textu 

se pak nesetkáme s přesvědčivým dokazováním, že hodnocení prováděné učitelem má 

stejný nebo podobný charakter jako hodnocení prováděné manažerem. Ani v tomto 

smyslu nejsou splněné cíle práce: „…popsat a kategorizovat hodnotící aktivity 

pedagoga na úrovni řízení třídy.“ Nic takového jsem v teoretické části nezaznamenal. 

Oproti tomu je od počátku v textu opatrně předpokládáno, že manažerské role plní i 

učitel (již v prvních stránkách textu autorka bez dokazování uvádí, že učitel je 

manažer a řízení třídy dává do stejné kategorie jako řízení podniku či školy). 

 Cíle práce nebyly podle mého názoru splněny. V závěru práce je ale autorka nijak 

nevyhodnocuje. 

 Ani výzkumná část bohužel nenaplňuje očekávání, že bychom se mohli pevněji udržet 

v rámci oboru školský management. Akceptoval bych i to, že by výzkum došel 

k vyvrácení předpokladů, tedy, že učitelovo hodnocení nelze považovat za 

manažerskou funkci, o nic takového se ale v závěru autorka nepokusila. Samotné 

rozhovory – jakkoli si nemyslím, že by to mělo být cílem otázek – spíše podle mého 

soudu ale vyvracejí, že by se mohlo hodnocení ve smyslu učitelské kompetence 

považovat zároveň za manažerskou kompetenci. Tu totiž netvoří dle mého soudu 

povrchní znaky podobnosti, ale smysl a cíle činnosti, celkový kontext. Nicméně, ať už 

si o tom oponent myslí cokoli, podstatné je, že v práci chybí jakákoli důkladnější 

diskuze na toto téma, což v tomto případě je nedostatkem zásadním. 

 Práce se svým zaměřením pohybuje na samé hranici oboru školský management. To 

by samo o sobě nemuselo vadit, naopak to může být nanejvýš užitečné pro 

vymezování a definici těchto hranic. Práce však nakonec sklouzla spíše do 

pedagogické oblasti a daný potenciál nebyl využit (například i samotné výzkumné 

otázky směřují spíše k pedagogice). 

 Autorka sice dobře pracuje s odbornou literaturou, ale nikoli s relevantní (vzhledem 

k danému tématu). Očekával bych využití takových prací, které se zabývají 

podobnými tématy a hledají paralely mezi učitelskými a manažerskými 

kompetencemi. 

 

Hodnocení práce:   

Nevyhovující 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Bylo podle vás dosaženo deklarovaných cílů (pomíjím, že byly vyjádřeny formou 

přání a beru je jako cíle práce):  

„Mým přáním je nabídnout ucelený obraz na proces hodnocení s porovnáním 

hodnotících kompetencí manažera a učitele a zjistit, zda lze chápat hodnotící činnosti 

učitele jako manažerskou funkci. 

Zpracováním teoretické části pomocí odborné literatury si přeji vytvořit přehlednou 

komparaci hodnotících činností na úrovni manažerské a didaktické.“? Pokud ano, 

můžete uvést nějaké argumenty a odůvodnění? 

2. Rozhovory s respondenty probíhaly ve skupině – myslíte, že skupina mohla chování 

zúčastněných ovlivnit (a tím i výsledky), na rozdíl od individuálního rozhovoru? 

Reagovali nějak na sebe vzájemně? Ošetřila jste to nějak? 

 

 

V Praze  dne  9.5.2014 
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