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Indikátory kvality závěrečné práce 

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

k obhajobě. 
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Znak 

A Obecné 

A1 Jazyková úroveň (dodržení odborného stylu práce, gramatika, stylistika)  X   

A2 Dodržení stanoveného rozsahu X    

A3 Dodržení ostatních obligatorních požadavků (viz Opatření děkana č. 8/2015, vč. Přílohy č. 

1 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?) Charakteristika cíle (SMART) 
 

X 
  

B3 Objektivní analýza z oblasti řízení ve školství, nikoli shrnutí subjektivních zkušeností 

z vlastní praxe 
 

X 
  

C Dosavadní řešení problému 

C1 Přehled názorů vztahujících se k danému tématu na základě studia odborné literatury 
X    

C2 Relevantní odkazy na 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 a tvrzení, popř. 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy formulovat) 
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 Využitelnost pro oblast řízení ve školství – školský management. Jde skutečně o odborně 

fundovaný materiál vedoucí k rozvoji určitého úseku řízení školy či školství 
 

X 
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Cílem práce je analyzovat teoretická východiska hodnotících pohovorů i jejich praktickou realizaci na 

vybraném vzorku základních škol v České republice.  

 

Klady práce: 

Teoretická část: 

➢ Množství citací a parafrází 

➢ Provázanost personální a právní oblasti, zařazení připravované legislativy (kariérní řád) 

➢ Podrobný popis hodnotícího pohovoru 

Výzkumná část: 

 Tři výzkumné metody (analýza dat, dotazník, rozhovor) 

 Stanovení výzkumných otázek 

 Podrobný popis výsledků šetření (hodnotících rozhovorů) může být inspirací pro ostatní 

vedoucí pracovníky 

 

Nedostatky práce: 
Teoretická část: 

 Nepřesnost v citacích (s. 13 – čtyři dílčí kompetence nejsou kompetence lídra, ale lídrovské 

kompetence ředitele školy a jsou pouze jednou z šesti oblastí kompetencí) 

 Nejasné propojení textu: „…lídr organizace by měl ať už z teoretického hlediska (dle zásad 

řízení lidských zdrojů), z hlediska legislativních požadavků, a (nejlépe také) z vlastního 

přesvědčení své zaměstnance vést, řídit a hodnotit…“ následuje tvrzení „…budeme 

předpokládat, že ředitel školy je lídrem z pozice své funkce, jehož hlavním úkolem je stanovovat 

vizi, vytvářet předpoklady pro její realizaci a motivovat zaměstnance k jejímu naplňování.“ Má 

tedy lídr hodnotit?!? 

 Autorka do teoretické části vkládá vlastní subjektivní tvrzení: „Nejvíce se podle našeho názoru 

tomuto typu rozhovoru blíží rozhovor…“ 

Výzkumná část: 

 cílený výběr respondentů („…na základě vlastního povědomí o tom, že již delší dobu pracují s 

hodnotícími pohovory a mají s nimi proto relevantní zkušenost…“) zcela jistě zkresluje 

výsledky práce 

 analýza dat (zkoumání dokumentů škol) i další zkoumání by bylo vhodné, kromě slovního 

komentáře, přehledně znázornit do tabulky 

 není zřetelně oddělena metoda dotazníku a rozhovoru – Jedná se o stejné respondenty? O 

stejné otázky? 

Formální nedostatky: 

 Překlepy („od leadershipu a lídru“) 

➢ Nevhodný zápis číslovek: „…stanovuje kritéria 3…“, lépe „…stanovuje tři kritéria…“ 

 

Vzala jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze dne 2.5.2017. 

 

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

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
1. Na s. 11 tvrdíte, že: „…že pokud se má organizace úspěšně rozvíjet, vedoucí pracovník či 

pracovníci musí lidi vést, řídit a hodnotit.“ Není tedy nutné vykonávat, kromě hodnocení, další 

personální činnosti? 

2. Jaký je vztah mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením? 

3. Co je výsledkem práce pedagogického pracovníka? 

 

 

V Praze 12.5.2017                                                                                        Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.                    

 


