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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    



Klady práce: 

 

 Rád bych ocenil výběr informací zařazených do teoretické části. Autorka dle mého 

názoru vyváženě strukturovala tuto stať na obecné poznatky o etice a morálce, největší 

část věnuje manažerské etice, metodám a nástrojům etického řízení a rovněž typicky 

školským (pedagogickým) aspektům etiky, vč. výtahu z RVP UV a příkladového 

etického kodexu pražské školy.  

 I když je diskutabilní, zda je dotazník nejvhodnější technikou pro výzkum etického 

řízení, hodné zřetele je, že se autorka nejdříve inspirovala příbuznými výzkumy a 7 

položek adaptovala pro potřeby svého výzkumu. Kladně hodnotím provedení 

předvýzkumu.   

 Při vyhodnocení dotazníku považuji za užitečné, že autorka u každé otázky uvádí, 

jaký byl její záměr, co chce daná položka zjišťovat. Následný rozbor zračí snahu 

autorky interpretovat získaná data – podívat se „pod pokličku“ skutečností, které 

respondenti uvedli (srov. ot. 14 či 15), a usouvztažnit je s poznatky z teoretické části. 

 V závěrečné kapitole se autorka znovu vrací k výzkumným otázkám a zodpovídá je 

na základě provedeného výzkumu. 

 Za originální považuji dílčí poukazy na „uměleckou duši“ ředitelů a důsledky z toho 

plynoucí v ředitelské funkci, srov. s. 46 a 51. 

 

 

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

 

 

 Autorka hned v úvodu (s. 6, druhý odstavec) postulovala mimořádně zajímavý 

výzkumný problém („Je možné systematicky vnášet etiku do prostředí základních 

uměleckých škol…?“). Ten je konkretizován do 3 výzkumných otázek. Ot. 1 a 2 by si 

však zasloužily detailnější specifikaci, není zřejmé, co přesně zahrnuje pojem 

„obecná problematika manažerské etiky“ či „rozvoj etických vztahů“, k čemuž byl 

vhodný prostor v kap. 2.1 – Vymezení základních pojmů. Jednoznačná odpověď na 

výzkumný problém myslím v práci nakonec nepadla.  

 

 

Hodnocení práce: Práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v oboru Školský 

management 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

1. Rozveďte a obhajte prosím svoji myšlenku ze s. 6, že „učitelé ZUŠ výrazně častěji než 

problémy související s výukou řeší neetické vztahy na pracovišti, a to jak vztahy mezi 

samotnými učiteli, tak především mezi vedením školy a učiteli.“ 



2. Z jakého důvodu se domníváte, že „etické výbory, úřad firemního ombudsmana a 

anonymní informační linky /…/ jsou vhodné především pro podnikatelskou sféru“? (s. 

19) 

3. Jaký jiný výzkumný nástroj byste považovala za relevantní k šetření problematiky 

etického řízení, abyste se vyrovnala se zřejmými metodickými omezeními dotazníku? 

 

 

V Oxfordu dne 30. 7. 2015 

 

 

 

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


