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Název závěrečné práce: 

Hodnotící pohovory s učiteli jako součást leadrovské role vedoucího pracovníka 
 

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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Hodnocení práce: 
 

 Autorka bakalářské velice přesně popsala strategii zvolenou pro dosažení cíle, který je 

přímo propojen s jednou z činností vedoucích pracovníků ve školství, a to 

s hodnocením podřízených zaměstnanců.  

 V úvodní části dochází často k záměně pojmů „vedení“ a řízení“, v dalších kapitolách 

teoretické části je však již vše srozumitelně vysvětleno. 

 Práce je jazykově zpracovaná velmi dobře, pouze úvodní část evokuje spíše 

subjektivní pojetí, což může vyplývat z propojenosti praktických zkušeností a 

teoretických východisek. 

 V některých případech dochází k různému způsobu uvádění citací či odkazů na 

odbornou literaturu, některá tvrzení odkazy naopak opatřena nejsou – např. s. 12 –

informace o Kariérním řádu; s. 26 – požadavky na „nehodnocení člověka“, ale 

pracovního výkonu; s. 27 – aktéři hodnotících pohovorů. Totéž lze konstatovat i 

v případě popisu metod výzkumu v praktické části bakalářské práce. 

 Oceňuji uvedení shrnujícího odstavce ke každé z kapitol teoretické části, čímž autorka 

prokázala schopnost analytického i hodnotícího pohledu na studované téma. 

 Není jasné, odkud autorka čerpala při formulování cílů hodnotících pohovorů 

uvedených na s. 26. 

 Praktická část postrádá jasné uvedení získaných dat, resp. jejich kvantifikaci a jasné 

vyhodnocení. Takto zpracované výsledky výzkumného šetření mohou působit 

neutříděně, neboť není patrné, jaká data byla získána kterým výzkumným nástrojem.  

 Naopak velmi oceňuji komparaci přístupů či názorů ředitelů na postavení hodnotících 

pohovorů v rámci celého systému hodnocení vybraných škol. 

 

Vzal(a) jsem na vědomí obsah Protokolu o vyhodnocení závěrečné práce ze dne 4. 5. 2017. 

 

 

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

Školský management. 

 

 

Doporučení a otázky pro obhajobu: 

 

1. V závěru teoretické části práce uvádíte, že se odborná literatura neshoduje při zařazení 

hodnotící činnosti mezi lídrovské či manažerské povinnosti. Jaký je váš názor? 

Odpověď odůvodněte. 

2. Uveďte výzkumná data, která jste získala v rámci dotazníkového šetření, a doložte 

jimi naplněnost cíle výzkumné části bakalářské práce. 

3. Vysvětlete hlavní přínos výzkumné části bakalářské práce a možnosti jejího využití. 

 

 

V Praze dne 11. 5. 2017  

 

 

Romana Lisnerová 


