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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 je přesahuje hranice jedné konkrétní školy či pracoviště. Jde o objektivní 

analýzu z oblasti řízení ve školství, nikoli o popis subjektivní zkušenosti autora 
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 
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 českou i zahraniční 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 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 Formulace dosaženo stanoveného cíle práce (viz A3). (Závěr práce není redukován jen na 

výsledky a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení hypotéz.) 
X    

E2 Výstupem práce je materiál využitelný pro řízení školství či rozvoj studovaného oboru X    

E3 Práce obsahuje adresné vyjádření, kde a jak ji lze využít. X    

E4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve školství – management vzdělávání. 

Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji studovaného oboru, 

teorie či určitého úseku řízení školy či školství. 
X 

 
  

F Prezentace (formální úroveň práce) 

F1 Úplnost obligátních náležitostí – jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohlášení, resumé, klíčová slova, obsah), grafická a 

typografická úroveň práce. 
X 

 
  

F2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

F3 Bibliografie dle platné normy. X    

 

 



 

Klady práce: 

 

 Autorka zvolila obtížné téma, které dokázala výborně uchopit a konkretizovat, a to jak 

v teoretické, tak ve výzkumné části 

 Obsažná a výborně zpracovaná teoretická část, která je sice velmi široce pojata, ale 

přesto se autorce podařilo sledovat určitou linii tématu a navazovat jednotlivé části na 

sebe, jakož i průběžně je provazovat s tématikou managementu, vzdělávání a školství, 

a také se záměry výzkumné části. Tématy sledovanými v teoretické části se autorce 

podařilo postihnout základní atributy tématu pojetí úspěšnosti manažera. 

 Náročné pojetí výzkumu, kde autorka zvolila kombinaci kvalitativní a kvantitativní 

metody. 

 Úroveň popisu metodiky - podrobné a výstižné popsání metodiky výzkumu 

 Úroveň interpretace dat a závěrů 

 Využití psychologických metod jako doplňku – posuzování osobnostních 

charakteristik ředitelů a kontextu těchto charakteristik s dalšími získanými výsledky 

 Jasně stanovené cíle, dobře formulované závěry 

 Formální úroveň práce 

 

 

Nedostatky práce: 
(Nedostatky práce korespondují s absencí požadovaných znaků; konkretizujte pro text práce.) 

 

 

 Kvantitativní šetření má velmi nízkou návratnost dotazníků, což by mělo vést k větší 

opatrnosti při interpretaci dat 

 Byť jsem využití posuzování osobnostních charakteristik uvedl jako klad práce, 

zároveň musím konstatovat, že závěry z těchto posuzování považuji za trochu 

riskantní a je s nimi třeba zacházet nanejvýš obezřetně. K výroku „vlastnosti typické 

pro úspěšnost ředitele…“ (str. 134) to podle mého soudu tak úplně neopravňuje 

 Byl bych velmi opatrný, pokud jde o interpretaci výsledků směrem k tvrzení „Existuje 

více než 50% souvislost mezi úspěšností ředitele a jeho komplexním zajištěním 

následujících fenomenů…“, protože je třeba si uvědomit, že byly zkoumány pouze 

názory respondentů, nikoli skutečná kauzalita jevů  (což v jiných otázkách a tvrzeních 

autorka většinou respektuje) 

 V souvislosti s výše uvedenými poznámkami bych zpochybnil závěr „Z uvedených 

výsledků jasně vyplývá, které ředitele z hlediska osobnostních vlastností (vrozených a 

získaných), postojů, motivů, sebereflexe, vlastností spojených s řídící rolí, 

významných kompetencí a všech zkoumaných aspektů, můžeme považovat za 

úspěšné.“, který je podle mého názoru příliš kategorický a v tomto případě vidím 

jistou omezenost dat i zvolené metodiky. 

 

 

 

Hodnocení práce:   

Výborně 

 

 



Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Zkuste prosím krátce vystihnout možná omezení metodiky vzhledem k výsledkům a 

závěrům práce (např. subjektivitu posuzování ze strany výzkumníka, subjektivitu 

soudů ze strany ředitelů apod.), tedy kde vidíte a) možnosti některých zkreslení, b) 

doporučení k dalším výzkumům 

 

 

 

V   Praze   dne  4.5.2014 

 

 

Jméno a příjmení:  Jindřich Kitzberger 
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