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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   



  

Hodnocení práce:   

Pro svoji bakalářskou práci si její autorka vybrala téma relevantní studovanému oboru a 

přitom i v odborné literatuře dosud málo zpracované. Toto pozitivum hodnoceného textu se 

však bohužel projevilo v dílčích ohledech negativně ve způsobu zpracování teoretické části 

práce. V té bakalantka správně začlenila řešenou problematiku do širšího kontextu 

organizačního chování (v práci místy redukováno na zkreslený popis disciplíny) a 

personálního řízení, respektive procesu výběru zaměstnanců. Vhodně je definován základní 

pojem spolupráce. Zde autorka využila také relevantní prameny z oboru psychologie. Uvedení 

kompetenčního modelu ředitele školy (podkapitola 5.3) považuji za nadbytečné, definování 

rozdílů mezi (pracovní) malou skupinou a týmem naopak za nedostačující a místy chaotické 

(podkap. 3.1.). Rovněž rozdělení informací o procesu a kritériích výběru (4. kapitola) a o jeho 

metodách (6. kapitola) není funkční. Z formálního hlediska jsou podkapitoly 6.1, 6.3 a 6.4 

příliš krátké.  

 

Část hodnoceného textu věnovaná výzkumnému šetření vykazuje rovněž některé problémy 

věcného i formálního charakteru. Bakalantka uvádí, že se jedná o "oblast základního výzkumu 

sledovaného problému... (pro který) zvolila kvalitativní metodu výzkumu a její design - 

rozhovor" (BP, s. 26). Dále popsaná a použitá metodika výzkumného šetření je však 

kombinací dvou technik dotazování, tj. zahrnuje i dotazník, a vzhledem k dalším 

charakteristikám šetření jistě i kvantitativní přístup. Nejasnosti se objevují i v dalším 

zpracování informací o způsobech sběru dat, v prezentaci a analýze výzkumných dat. 

Například chybně je uvedeno tvrzení 2 (s. 28); v popisu posloupnosti využití výzkumných 

technik je uveden jako první rozhovor, vyhodnocen je však nejprve dotazník (s. 29 a od s. 32). 

Grafické vyjádření výsledků dotazníkového šetření je číslováno (úroveň číslování 4), 

jednotlivé grafy však nejsou označeny čísly, což dále ztěžuje porozumění textu čtenářem 

apod. Celkově je obtížnější se v této části textu orientovat a zjistit byť jen základní informace 

(např. kritéria výběru mateřských škol do výzkumného vzorku a specifikaci zkoumaných 

objektů). 

 

V práci se objevují i některé další formální nedostatky (například překlepy či chybná 

typografie apod. - viz s. 7, 14 aj.). Závěr práce pak spíše sumarizuje výsledky šetření a neplní 

tak zcela svoji funkci.  

 

I přes výše uvedené skutečnosti a vzhledem k relativní novosti tématu se domnívám, že práce 

splňuje základní požadavky kladené na uvedený typ prací. 

  

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Je možné na základě provedeného výzkumného šetření zpracovat přehled nejčastěji 

používaných kritérií výběru učitelky do dvojice spolupracujících učitelek pro třídu 

mateřské školy? 

2. Jaké další faktory se podílejí na efektivitě výběru a spolupráce takto vytvořené dvojice? 

 

 

 

 

V Praze 9. května 2015        PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.  



 

 


