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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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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    



Na s. 11 je vymezen základní cíl práce: „… vymezit obsah pojmu delegování činností na 

střední management střední školy a analyzovat činnosti pod tento pojem spadající…“, který je 

ovšem poněkud nejasný – není zřejmé, zda se autorce jedná o pojem delegování nebo střední 

management střední školy. Zavádějící je i to, že v dalším textu autorka uvádí, že: „… nejen 

v odborné literatuře, ale ani v praxi není tento pojem příliš užívaný“, což u delegování 

rozhodně neplatí. Vyhodnocení cíle práce je tak značně obtížné. 

Klady práce: 

Teoretická část: 

 Vymezení termínu delegování na základě odborné literatury. 

Výzkumná část: 

 Snaha o zmapování činnosti středního managementu na základě metody rozhovoru 

 Srovnání postavení středního managementu střední školy v České republice a USA 

Nedostatky práce: 

Teoretická část: 

 Častá tvrzení bez opodstatnění (např. s. 9 – ředitel musí…, s. 13 – naprostá většina 

manažerů je přesvědčena, s. 31 – charakterové vlastnosti delegovaného pracovníka) 

 Některé citace šikmým písmem, jiné nikoliv, chybí uvozovky 

 Občas nejasný text (např. s. 15 „Z delegování musí mít prospěch každý… - školy.“ 

 Některé kapitoly jsou složené pouze z citací (s. 22 – 24, s. 36 – 40 zřejmě kartotéka 

Jana Mikáče) 

 Charakteristika vedoucího pracovníka bez zjevné souvislosti zařazena do delegování, 

navíc název kapitoly neodpovídá obsahu 

 Chybí odkazy na odbornou literaturu (s. 36 – odkaz na výzkum z roku 2010, s. 41 

odkaz na článek) 

 Není vysvětleno zařazení metodických orgánů mezi střední management 

Výzkumná část: 

 Autorka uvádí jako výzkumnou metodu rozhovoru, ale zároveň mluví o „diskuzích na 

dané téma“ (s. 45) 

 Není jasný výběr respondentů (s. 45 – všichni učitelé, s. 46 – učitelé 3, resp. 4 škol), 

na s. 56 autorka uvádí: „Proto se autorka zaměřila na jiné metody, jak mladé i starší 

pedagogy přimět k účasti na výzkumu.“ Jaké metody?!? 

 „Dalším kritériem výběru bylo rovnoměrné zastoupení v hierarchii každé organizace.“ 

(s. 56) – ale v úvodu výzkumu není nikde funkční zařazení respondentů uvedeno! 

V závěru navíc autorka uvádí, že: „… na činnosti a kompetence středního 

managementu na střední škole pohlížejí pracovníci na různých pozicích odlišně.“ 

 U kapitoly 3.4 Výzkumné otázky autorka rovnou uvádí odpovědi respondentů 

Závěr práce se neopírá o zjištěné skutečnosti, autorka hovoří velmi obecně. 

Hodnocení práce:  

Práce nesplňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru školský management  

z důvodu nedostatků jak v teoretické části (neuspořádaný text, tvrzení bez opodstatnění) 

tak v části výzkumné (nevysvětlená výzkumná metoda, chybný výběr respondentů a 

špatná interpretace dat). 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Vymezte, na základě odborné literatury, termín „princip zásluhovosti“, o kterém píšete 

na s. 17. 

2. Na s. 32 píšete, že: „Také temperament je důležitým aspektem, který může ovlivnit 

výběr pracovníka středního managementu k výkonu určitého úkolu či projektu.“ Jaký 

druh temperamentu a pro jaký úkol? Zdůvodněte na základě odborné literatury. 

 

V Praze 31.12.2014                                                                         Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.                     


