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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    

 



Zhodnocení práce: 

- Cenná je tabulka srovnání manažerských a třídnických činností, kdy autorka 

usouvztažňuje členění manažerských funkcí a kompetencí učitele podle Vodáčka, 

Vodáčkové a Syslové (s. 7 a 8). To je první skutečný průnik obou „světů“ 

managementu a učitelství.   

- Přínosem je také použití citace 31 na s. 21, kde je explicitně argumentováno, že 

hodnocení učitelem JE manažerská činnost. U tohoto citátu bohužel není uvedena 

strana. 

- Dále pozitivně hodnotím provedení dvou skupinových rozhovorů. Bakalantka si tak 

vyzkoušela pokročilou výzkumnou metodu. Pracný a poctivý je doslovný přepis 

interview, avšak obvykle se tato část vkládá do přílohy.  

 

Nedostatky práce: 

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

- Abstrakt – chybí přesnější a výstižnější shrnutí myšlenek textu a výzkumných nálezů. 

- Cíl práce (s. 1) – dříve než lze přistoupit ke zjišťování činností učitelů souvisejících s 

hodnocením, by bylo potřeba, aby bakalantka vůbec vymezila hodnocení jako 

manažerskou činnost. V opačném případě hrozí nebezpečí, že se práce odkloní od 

problematiky školského managementu k obecné pedagogice. Autorčina „přání“ na s. 1 

měla být rovněž zabudována do cíle práce. 

- Cíl musí být podle pomůcky SMART také reálný. Na s. 1 si autorka vytkla zpracovat 

studiem odborné literatury „přehlednou komparaci hodnotících činností na úrovni 

manažerské a didaktické“ a dále „shrnout všechny důležité poznatky, které se týkají 

hodnocení.“ Obávám se, že na ploše 20 stran, které navíc zabírají některé spíše 

okrajové souvislosti (vymezení managementu, vymezení kompetencí), toto není 

splnitelné.  

- Dále si bakalantka stanovila za cíl zjišťovat „názory učitelů mateřské a základní školy 

na problematiku hodnocení.“ I toto je nedobře konstruovaná formulace, neboť v jejím 

jádru chybí důraz na manažerskou stránku. Není také zřejmé, jak názory učitelů 

pomohou bakalantce vyřešit problém, zda učitelé hodnotí manažersky. Tyto tři 

uvedené nedostatky zapříčiňují, že práce není dostatečně koncentrována na 

problematiku řízení. Bakalantce se tedy ne zcela podařilo proniknout pod povrch 

hodnocení jako manažerské disciplíny a zůstává stále „v zajetí“ pedagogiky obecně. 

- V práci se nepodařilo uspokojivě vymezit ústřední pojem „hodnocení“. Zdá se, že 

autorka měla s jeho definicí problém, když uvádí na s. 9, že rešerše tohoto pojmu 

v literatuře je „poněkud frustrující.“ Sotva však lze připustit, že v rámci managementu 

jako vědní disciplíny disponujeme pouze jedinou definicí. Že pojem není jednoznačně 



precizován, lze ilustrovat na jiném místě (s. 8), kde autorka uvádí „Kontrola je 

objektivní hodnocení…“ – znamená to z logiky věci, že hodnocení je kontrola? Na 

jiném místě textu vnáší autorka pojem „evaluace“ (s. 12), aniž by bylo zřejmé, jak 

chce tuto problematiku ztotožnit s předmětem svého výzkumu. Také pedagogickému 

hodnocení je věnována pouze 1 strana textu (kap. 3.2), což nelze považovat za 

vyčerpání tématu. 

- Kapitola 3.3 Školní hodnocení jako manažerská činnost je zklamáním, neboť zde 

bychom očekávali jednoznačné argumenty na podporu pojetí učitele jako manažera, 

avšak text nejde k podstatě a vedle okrajového citátu se omezuje na 6 řádek slovní 

vaty. 

- Co autorka podává jako výzkumné otázky (s. 24 a 25), jsou ve skutečnosti již 

konkrétní položky pro skupinové interview.   

- Konstrukce výzkumného nástroje je problematická v první otázce: „Vnímáte 

hodnocení učitelem jako manažerskou funkci…?“ (s. 24). To je příliš přímočaré a 

nelze očekávat, že by učitelky MŠ a ZŠ měly povědomí o tom, co „manažerské 

funkce“ vůbec znamenají. Není možné ptát se respondentů, zda-li sebe sama vidí jako 

manažery, ale tento atribut jim přisoudit teprve na základě analýzy jejich 

profesiogramu, resp. podstaty jejich činností. Z kap. 6.7 je pravděpodobné, že autorka 

nakonec takto otázku respondentům nepoložila, ovšem na s. 45 se jich ptá: „Na závěr 

bych Vás chtěla požádat o jakési shrnutí, zda bychom dokázaly společně vymezit 

manažerské činnosti hodnocení…“ Jestliže jsme shora uvedli, že vnímat učitele jako 

manažera je málo obvyklé, nelze se spolehnout, že by odpovědi respondentů na takto 

položený dotaz byly validní. 

- V práci významně absentuje analýza, resp. interpretace výzkumných nálezů (obsahu 

rozhovoru). Tu autorka zpracovala v podobě několikařádkového shrnutí za každým 

oddílem interview, celkově se však jedná spíše o komentář, nikoli přemostění výroků 

respondentů k problematice managementu a manažerského hodnocení. 

- V závěru práce není bilancováno splnění cíle a není přesvědčivě zodpovězena ústřední 

otázka, zda mají hodnotící činnosti učitele manažerskou povahu. 

 

Hodnocení práce:   3 - dobře 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Ještě jednou srozumitelně a přesvědčivě argumentujte, na základě jakých 

teoretických poznatků jste „prohlásila“ hodnocení učitelem za manažerské 

hodnocení. 



2. V jakém ohledu Vám rozhovory s respondenty poskytly „důkazy“ (evidenci), že 

učitelé při hodnotících činnostech postupují a jednají jako manažeři? 

 

V Říčanech dne 19. 4. 2014 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


