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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 
XX    

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 
XX    

D3 Interpretace výzkumu umožňuje zpracování závěrů, doporučení, výstupů práce     

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… 
XX    

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. 
    

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: 

Bakalantka Lucie Matoušková přistoupila ke své práci již s předchozím vhledem do 

problematiky jako absolventka několika seminářů o typologii MBTI a s praktickou zkušeností 

její aplikace. To se odráží i v kvalitě textu, který je logicky strukturován do smysluplného 

výkladu, jež postihuje všechny zásadní otázky k tématu. Výzkumné šetření, které realizovala 

mezi řediteli škol v Libereckém kraji, bylo vedeno jejím opravdovým zájmem, jak jsou 

jednotlivé osobnostní typy mezi vedoucími škol zastoupeny. Celá práce je tak velmi 

autentická, důkladně uchopená a poctivě realizovaná. Jsem přesvědčen, že text může 

posloužit pro dostatečnou orientaci každému, kdo se chce s MBTI seznámit, přičemž 

výzkumná část dobře modeluje, jak s touto typologií prakticky zacházet a jaké informace lze 

touto cestou vyzískat. Jednotlivé osobnostní typy jsou v práci dobře ilustrovány a aplikovány 

do oblasti managementu na řídící pracovníky. 

Autorka stanovila 4 výzkumné předpoklady, v nichž asociovala konkrétní osobnostní typy 

s funkčními pozicemi na jednotlivých typech škol a školských zařízení (MŠ, SŠ, ZUŠ/DDM) 

a typ ENFJ obecně s profesí učitele. Jako čtenář jsem prožíval četbu bakalářské práce jako 

„napínavé detektivní pátrání“, zda se vstupní „podezření“ autorky skutečně naplní. Jako 

riskantní se mi zprvu jevilo využít psychologický dotazník, čili nástroj sebehodnocení, bez 

přímého kontaktu s respondenty – korespondenční, online cestou, ale zdá se, že vše proběhlo 

bez problémů už ve fázi pilotáže, a autorka dokonce dosáhla 100% návratnosti dotazníků. 

Získaná data jsou velmi pečlivě analyzována a vstupní předpoklady vyhodnoceny v závěru 

práce. V textu bych ocenil, kdyby samotná procedura vyhodnocování osobnostních typů na 

podkladě dotazníků byla podrobněji rozepsána, neboť tento algoritmus zůstává čtenáři skryt 

v příloze č. 3 bez dalších komentářů, a znesnadňuje replikovat bakalářskou práci, např. jako 

manuál pro realizaci obdobného výzkumu v jiných krajích.     

          

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Hned na začátku práce, na s. 1 uvádíte, že typologie MBTI „může být jedním z 

nástrojů při sestavování „pracovních týmů“ ve škole“. Uveďte, jak byste si 

praktické využití tohoto nástroje při přijímacích a konkurzních řízeních 

představovala. 



2. Získala jste v odborné literatuře poznatky o tom, jak byla MBTI validizována, 

resp. zda na základě pouhých 28 dichotomických otázek můžeme s jistotou 

identifikovat osobnostní typ testovaného?  

 

V Říčanech dne 5. 4. 2015 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 


