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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: 

 
Je nesporné, že školy v dnešním světě jsou permanentně ohrožovány řadou rizik. Velký přínos práce 

vidím v tom, že bakalant zmapoval a pojmenoval hlavní rizika týkající se pedagogických aspektů, 

usiloval je usouvztažnit s obecně manažerskými principy řízení rizik a učinil je předmětem 

cílevědomého výzkumu. Samotnému výčtu jednotlivých rizik (záškoláctví, vandalismus, šikana, 

xenofobie) je podle mého soudu v práci věnováno příliš prostoru na úkor manažerské problematiky, 

přitom při takové tematické šíři jejich zpracování nutně ulpívá na povrchu věcí. Proto bych se na místě 

autora omezil jen na jejich seznam s uvedením příslušných odkazů na odborné zdroje.   

Teoretická kapitola 2.6 věnovaná sankčnímu řádu mi přijde problematická. Jednak není nijak ukotvena 

v odborné literatuře a není tedy jasné, z čeho autor odvozuje své předpoklady o jeho významu. 

Současně naráží na pluralitu výchovných přístupů, z nichž některé odmítají sankce a tresty jako 

překonaný koncept. 

Konstrukce výzkumu, kdy se k jednomu tématu vyjadřují dva respondenti různých typů vzdělávacích 

zařízení (základní škola, dětský domov ze školou), mi přijde výtěžná, i když je třeba mít neustále na 

paměti specifické charakteristiky obou škol vyplývajících zejména z odlišného složení žáků a jejich 

edukačních potřeb. Odpovědi respondentů jsou prezentovány v rozsáhlé výzkumné části a každý oddíl 

končí komparací, která je často provázána s poznatky z teoretické kapitoly. 

Osobně se domnívám, že by bylo bývalo výhodnější koncipovat výzkum po metodologické stránce 

nikoli jako separátní rozhovory, ale jako skupinové interview. Tím by odpadla řada problémů 

spojených např. s nedorozuměním a potřebou upřesnění významů, výhodně by se tu uplatnila 

skupinová dynamika, kdy by oba respondenti mohli na sebe bezprostředně reagovat a rozvíjet 

myšlenky ve společném dialogu, a také pro výzkumníka samotného by to znamenalo ulehčení – 

nemusel by rozhovory pracně přepisovat, aby je následně předložil ke komentování druhému řediteli. 

Otázky pokládané respondentům jsou ve skutečnosti dvoj-otázky. Jedná se tedy spíše o okruhy, a to 

umožňuje autorovi vyhodnocovat výsledky více volně.   

 

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

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Lze z odpovědí respondentů vysledovat, která rizika jsou spíše typická pro ZŠ a která pro 

DDŠ? Pokud ano, prosím uveďte je a zasaďte do kontextu daného typu školy. 

2. V kapitole 4.3 na s. 36 uvádíte: „Odmítat riziko však není vhodným manažerským přístupem k 

této problematice. Může to svědčit o nízkém vzdělání ředitele ZŠ v oblasti managementu.“ 

Pokuste se zamyslet ještě nad dalšími (stejně hypotetickými) motivy, které by mohly 

vysvětlovat postoj tohoto ředitele ZŠ k riziku. 

 

V Říčanech dne 4. 5. 2015  

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


