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Kritéria hodnocení závěrečných prací
počet 

bodů 0-5
A Úvodní část

Jasná formulace tématu. Zdůvodnění a stanovení cíle práce. (Co chce autor vyřešit? 
Proč to chce autor řešit? Je to potřebné? Má to širší význam? Co bude výstupem? 
Čeho má být dosaženo?)
Vymezení obsahové struktury práce.
Zřetelné vymezení do oblasti školského managementu. (Kterých řídících funkcí se to 
týká? Kterých oblastí manažerské práce ?)

4

B Dosavadní řešení problému
Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury (akcent 
na manažerskou literaturu). Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 
našich či zahraničních autorů.
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C Výzkumná část
Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz (pokud umožňuje typ 
výzkumného problému). Zdůvodnění zvolených metod. Sondy a výzkumy vztahující 
se k cíli práce. Různé dokumenty a jiné relevantní materiály (zejména z oblasti řízení).
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D Analytická část
Analýza získaných faktů a údajů, jejich korektní a objektivní hodnocení. Úroveň 
interpretace materiálu, konfrontace s údaji z odborné literatury či z jiných analogických 
výzkumů
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E Závěry
Doporučení o vhodnosti implementace (kdy, kde využít, za jakých okolností apod.). 
Vyústění formou projektu rozvoje
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F Prezentace (formální úroveň práce)
Jasná a zřetelná struktura práce. 
Vhodně začleněné tabulky či jiné dokumenty.
Úplnost obligátních náležitostí, např.: 

 Použití kvalitního tiskového editoru a korektoru.
 Klíčová slova. (Slova, která se nejvíce vztahují k řešené problematice a jejichž 

zadáním do počítače by byl právě text této práce identifikován a vyhledán 
z množství jiných podobných). 

 České a anglické resumé (jde o souhrn řešených a zjištěných skutečností, nikoliv 
o „zkrácený obsah bez uvedení stran“).

 Bibliografie dle platné normy atd.
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G Přínos pro sféru řízení
Vztahuje se práce skutečně k managementu? Je dostatečně analytická či pouze 
popisná? (Není to pouze komentovaný přehled ředitelské dokumentace? Neobsahuje 
příliš obecných frází?)

Jde skutečně o odborně fundovaný projekt vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení 
školství?
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celkem bodů (0-35) 33



Klady práce:

Přestože  jde  o  často  zpracovávané  téma,  autorka  prokázala  schopnost  formulovat 
základní problémy, přístupy k řešení a postup výzkumného šetření na velmi dobré úrovni. 

Kvalitně  pojatý  obsah je  členěn tak,  že  poskytuje  vhled  do rozsáhlé  problematiky 
s akcentem  na  pedagogické  prostředí  českých  škol.  Psychologicky  citlivě  vybírá 
charakteristické  konfliktní  situace,  adekvátně  formuluje  možnosti  řešení.  Práce  nepostrádá 
různé pohledy na členění tématu podle několika autorů.

Empirická  sonda  pracuje  s poměrně  rozsáhlým  počtem  několika  set  respondentů. 
Zpracování  výsledků  předčí  podstatnou  část  předkládaných  bakalářských  prací  zejména 
využitím  relativně  širokého  rejstříku  statistických  přístupů,  včetně  pokusu  začlenit  málo 
využívané  korelační  koeficienty.   Interpretace  výsledků  je  uvážená  a  nedopouští  se  často 
vídaných dosti frekventovaných chyb neadekvátního zobecňování závěrů daného vzorku. Je 
zřejmé, že výzkum byl pečlivě připravován i na základě pilotní sondy. Rovněž hypotézy jsou 
ověřovány statisticky korektně. 
 
Celkovým pojetím a zpracováním předkládaná studie přesahuje obvyklý průměr a lze ji 
zařadit mezi přínosné práce, přinášející pro řízení škol nové poznatky.

Nedostatky práce:

Je škoda, že kvality studie jsou poněkud oslabeny méně promyšlenými formulacemi. Z práce 
je cítit ovlivnění populárními články a jejich žargonem, mnohé formulace opouštějí odborné 
vyjadřování a patří pouze do popularizující literatury. (Viz hned úvodní věta odborné studie: 
„Každý to zná.“)
 Rovněž  v úvodu  dochází  ke  zkreslení  záměru  (cílem  odborné  studie  není  „přinést 
odhodlání...“.)  Objevují se i nepřesné formulace (střídání termínů „postavení při konfliktu“ x 
„postoj při konfliktu“ na str. 9) apod.  
Bude-li autorka vycházet více z odborných publikací a méně z popularizujících článků, má 
předpoklady i k seriozní odborné práci výzkumného charakteru.

Návrh klasifikace práce:  

Výborně.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

1. Můžete  stanovit  určitý  počet  modelů  řešení  konfliktních  situací,  jež  by  měly  být 

řediteli škol preventivně nacvičovány?

2. Pokuste  se   formulovat  zásadní  rozdíly  konfliktních  situací  vzhledem  k specifice 

různých typů škol.

3. Pokuste se načrtnout stručnou osnovu přípravy vedoucích pracovníků škol pro řešení 

konfliktů na školách.

V   Praze    dne  4. září 2006. Jiří  SVOBODA
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