
 

Platnost dokumentu od 05/2016 
 

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
kombinovaného studia oboru Management vzdělávání 

POSUDEK OPONENTA PRÁCE 
Autor diplomové práce: 
Bc. Lucie Hassmanová 

Oponent diplomové práce: 
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 

Název diplomové práce: 
Uplatnění osobnostního zřetele ředitele školy v oblasti vedení lidí 
 

 
Indikátory kvality závěrečné práce 

Označte X, zda předložená práce obsahuje níže uvedené znaky.  
Pokud nebudou obsaženy klíčové znaky A2, A3, B1,B3 a F1, práce by neměla být doporučena 

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné     
A1 Jazyková úroveň   x   
A2 Dodržení stanoveného rozsahu x    
A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

3 k Opatření děkana č. 8/2015) x    

B Úvodní část 
B1 Zřetelné vymezení do oblasti studovaného oboru  x   
B2 Jasná formulace tématu a cíle práce (Co má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, 

co nového chce autor zjistit?)  x   

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve vzdělávání, nikoli popis subjektivní zkušenosti  x   
C Dosavadní řešení problému 
C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury  x   

C2 Relevantní odkazy na českou i zahraniční odbornou literaturu x    
C3 Zřetelné rozlišení autorského textu a citací (doslovných i parafrází) x    

D Výzkumná část 
D1 Zřejmý vztah k tématu a cíli práce   x  
D2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace výzkumných otázek nebo 

předpokladů    x 

D3 Vhodné výzkumné metody a nástroje   x  
E Analytická část 
E1 Kvalitní analýza získaných faktů a údajů    x  
E2 Kvalitní interpretace zjištěných výsledků   x  
E3 Zpracování vhodných doporučení a uvedení výstupů práce    x 
F Závěry. Přínos pro studovaný obor 
F1 Zhodnocení míry dosažení stanoveného cíle práce  x   
F2 Shrnutí hlavních myšlenek celého textu  x   
F3 Adresné vyjádření o využití práce    x 
F4 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast řízení ve vzdělávání – management 

vzdělávání. Jde skutečně o odborně fundovaný materiál vedoucí k rozvoji 
studovaného oboru, teorie či určitého úseku řízení školy, školství či řízení vzdělávání 

 
 

x  

 
  



 

Platnost dokumentu od 05/2016 
 

Klady práce: 
 

➢ Snaha uchopit téma z jiného pohledu, než je obvyklé (bohužel ne příliš úspěšná, 
autorka se dle mého názoru neměla pouštět do oblasti psychologie, pokud k tomu 
nemá dostatečné vzdělání nebo informace – viz moje poznámka níže o neujasněné 
základní terminologii (na příkladu pojmu vnímání). 

➢ Zajímavá kombinace více metod empirického šetření. 
➢ Obsáhlý seznam využité literatury. 

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

➢ Ne úplně šťastně zvolený název práce, neboť není srozumitelný, nevyjadřuje, co je 
cílem a obsahem práce, je diskutabilní, zda má ředitel „osobnostní zřetel“. 

➢ Cíl je pouze deskriptivní, u magisterské diplomové práce se očekává více (analýza, 
komparace apod.). 

➢ Místy chyby ve stylistice (např. formulace na straně 8: „… aby získaná data mohla být 
použita pro doplnění výstupů ředitele školy …“ evokuje leccos. 

➢ Rozvláčná teoretická část práce, u některých částí je diskutabilní, zda a jak se váží 
k tématu a cíli práce a k empirickému šetření. 

➢ Je otázkou, zda autorka skutečně mohla pozorováním v rámci stínování respondentů 
z projevů jejich chování odvozovat cokoliv o jejich osobnosti – jaké indikátory zvolila 
(jaké pozorované chování ukazuje na jakou osobnostní kvalitu člověka)?, není také 
jasné, jak se desatero osobnostních kvalit prof. Heluse promítlo do výzkumných 
otázek. 

➢ Není příliš jasné, na čem jsou založeny výzkumné otázky, některé jsou formulovány 
tak, že na ně nelze odpovědět (např. otázka 2: „Do jaké míry ředitel vnímá své kolegy 
a jak k nim přistupuje“ – autorka bohužel v teoretické části práce nemluví o vnímání, 
protože jinak by takto otázku položit nemohla – pokud má člověk funkční smyslové 
orgány, vnímá vždy a vše, co se kolem něj děje, zkoumat, do jaké míry vnímá kolegy, 
znamená doslova zjišťovat, zda a do jaké míry je vidí, slyší, cítí, se jich dotýká a je 
ochutnává; jak k nim přistupuje, je pak natolik široký pojem, že jej nelze vůbec 
operacionalizovat – co je tím myšleno? V souvislosti s čím/jakou teorií autorka mluví 
o přístupu?) 

➢ Výzkumné otázky a hypotézy (dá-li se vůbec mluvit o hypotézách) dle mého názoru 
nejsou v korespondenci (např. hypotéza k výzkumné otázce 2: „Ředitel je empatický a 
vůči svým kolegům vystupuje s respektem“ – empatie zcela jistě není součástí 
vnímání (autorka se zabývala v teoretické části psychologií, ačkoliv ta není 
studovaným oborem, očekávala bych tedy, že základní pojmy jako vnímání, empatie 
apod. bude mít ujasněné a bude je správně využívat), respekt jako druh přístupu 
k podřízeným není v souladu s žádnou mně známou teorií vedení či řízení lidí (u 
obhajoby prosím vyjasnit).  

➢ Není jasné, jak stínování může odpovědět na kteroukoliv hypotézu – je skutečně 
autorka schopna z pozorování vysoudit něco o tom, zda je postoj ředitele pevný a 
pružně reaguje směrem ke svým kolegům (ostatně nevím, zda toto lze zjistit i 
z dotazníků nebo rozhovorů, zde bych očekávala kvalitní psychologickou 
diagnostiku)? Hypotézy a výzkumné otázky považuji za ne příliš vhodně stanovené, 
nemyslím si, že by je autorka mohla potvrdit nebo vyvrátit zvolenými metodami 
šetření, není jasné, na čem je zakládá a jak souvisí s (dvakrát uvedeným) Helusovým 
desaterem osobnostních kvalit člověka. 
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➢ Hypotéza 5 není testovatelná, resp. není nutné ji testovat – zcela jistě charakter 
ovlivňuje osobnost ředitele a jeho funkci, o tom není potřeba dělat šetření. Autorka 
navíc neuvádí, čím nebo jak byla hypotéza potvrzena (str. 68). 

➢ Některé intepretace zjištěných dat jsou přinejmenším neobvyklé a zcela jistě 
diskutabilní – není mi například jasné, z čeho autorka vysuzuje, že postoj ředitele A je 
pevný a pružný – tablety slíbené učitelce budou, ale ne v slíbeném množství, rázné 
ukončení rozhovoru a pokyn, že se má učitelka zastavit později. Jaký je zde indikátor 
„pevnosti“ a „pružného přístupu“? Co se pak dělo při dalším rozhovoru, který měl 
nastat?  

➢ Není jasné, na čem autorka založila otázky v dotazníku.  
➢ Celkově se domnívám, že empirická část práce nebyla příliš dobře zvládnuta – viz 

moje komentáře výše. 
➢ Zcela chybí doporučení a vyjádření o využití práce. 

 
 
 
 
Vzal(a)  jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 22.4.2016. 
 
 
Hodnocení práce:  Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Management 
vzdělávání. 
 
 
Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Autorka vyjasní nejasnosti v empirické části popsané výše (výzkumné otázky a 
hypotézy, pojmy, indikátory, využité metody). 

2. Jak souvisí výzkumné otázky a hypotézy s Helusovým desaterem? 
 

 

V  Praze                   dne 13.5.2015 

 

 

 
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 


