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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    



Slovní hodnocení práce: 

 
Ve své bakalářské práci se Mgr. Navrátilová ponořila opravdu do hloubky problému, a to jak v jeho 

teoretické, tak praktické rovině. Obojí je odpovědně a poctivě zpracováno. V teoretické části se 

autorka omezila na dvě konzistentní kapitoly věnované učící se organizaci a organizační kultuře. K 

tématu vytěžila všechnu základní literaturu (Senge, Tichá), avšak lze poukázat na absenci 

aktuálnějších textů, zejména těch, které usouvztažňují koncept organizačního učení s podmínkami 

fungování školy, z českých autorů např. Pol at al, 2013. Je třeba mít neustále na paměti, že škola 

představuje specifický druh organizace, a poznatky z firemního managementu nelze mechanicky 

přenášet do kontextů školství jednoduše tím, že nahradíme slovo „podnik“ výrazem „škola“.  

Tento problém se myslím vyskytuje také ve výzkumné části a sem směřuje moje hlavní výtka při 

adaptaci původního dotazníku Tiché, 2005. Autorka se měla více zabývat jeho validizací, o což se sice 

snaží v předvýzkumu, v zásadě jsou však formulace adaptovány minimálně, srov. Příloha 4: „Podnik 

podporuje zaměstnance v podávání návrhů na změny v organizaci práce…“ nebo „Každý má přístup k 

podnikovým informacím a databázím.“ a další. Dále je sporné, jaký obraz si o sobě vytvářeli 

jednotliví respondenti a zejména škola F, které vyšla z dotazníku jako nejlépe hodnocená. Nutno mít 

na paměti, že dotazník ze své podstaty zachycuje nikoli objektivní realitu, ale vidění sebe sama, resp. 

jak respondent chce, aby byl viděn. Proto je cenné, že autorka dále podrobuje příkladovou školu F, 

kde jsou identifikovány funkční znaky učící se organizace, dalšímu podrobnějšímu šetření formou 

případové studie a triangulaci s využitím standardizovaného nástroje Kilmann-Saxtonovy kulturní 

mezery a vlastního pozorování. I když můžeme mít pochyby o objektivitě výzkumu (některé 

skutečnosti, zejména v kap. 8 nejsou průkazně zdokumentovány), lze souhrnně ocenit, že autorka 

založila výzkumnou část na poučeném využití pokročilých výzkumných nástrojů, přičemž způsob 

prezentace výsledků dokládá značnou pracnost šetření.       

 

 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. Na s. 9 uvádíte: „Podniky, jež dokáží předpovídat, umí se přizpůsobit, rozvinout svůj 

potencionál znalostí ve světě konkurence a výkonnosti dosáhnou svých cílů.“ Zamyslete se nad 

tím, proč tento postulát platí ve školství jen velmi omezeně. 

2. Uveďte podrobnosti o průběhu rotace práce ve škole, kterou uvádíte na s. 66. Byla jste 

přítomna této formě, odkud čerpáte informace, jak často je realizována, podle jakých měřítek 

ji lze vyhodnocovat? Je skutečně úklid jiného úseku budovy „rotací“ v pravém slova smyslu? 

 

V Říčanech dne 4. 5. 2015  

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


