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Oponentský posudek 

 

K posouzení byl předložen text disertace v rozsahu 179 stran, vybavený abstraktem v českém a 

anglickém jazyku, seznamem zdrojů (101 položek, z toho 21 v angličtině) a přílohami obsahujícími 

seznam schémat, tabulek a zkratek. Předznamenávám, že práce má přehlednou a logickou strukturu, 

poměr rozsahu teoretické a metodologické části k části empirické je odpovídající. Empirickému 

výzkumu, jeho přípravě, průběhu, zpracování dat, sumarizaci výsledků a diskusi je věnována podstatná 

část textu (102 stran). Práce je psaná kultivovaným a terminologicky adekvátním jazykem. Grafika 

četných schémat a tabulek je funkční a přehledná.   

V posudku se vyjádřím nejprve ke standardním kritériím s uvedením dílčích připomínek, poté uvedu 

celkové zhodnocení přínosu práce a budu formulovat hlavní otázky pro obhajobu.  

 

Aktuálnost tématu: Autorka disertace zvolila téma aktuální a žádoucí vzhledem k a) frekventovanému 

výskytu sloučených mateřských a základních škol (dále SMZŠ) v realitě českého vzdělávacího systému, 

b) absenci podpory vzdělávacích programů zaměřených na specifika managementu ve SMZŠ, c) dosud 

výzkumně opomíjené problematice. 

Cíle disertace a jejich dosažení 

Stanovené cíle předznamenávají zjišťovací výzkum, který autorka skromně označila jako sondu do 

oblasti SMZŠ s důrazem na kontinuitu předškolního a základního (přesněji primárního) vzdělávání a 

problémy řízení těchto škol. Cíle jsou konkretizovány čtyřmi výzkumnými otázkami (s. 10 disertace) 

vztahujícími se k názorům ředitelů na kontinuitu a její zajišťování, k manažerským rolím a činnostem 

ředitele SMZŠ. Tyto cíle jsou postupně naplňovány vytvořením informační, teoretické, a metodologické 

báze a realizací kvalitativního výzkumného šetření.  

Teoretická východiska 

Informační a teoretické zázemí je relativně široké, adekvátní stanoveným cílům. Autorka odkazuje na 

zdroje různých typů, zejména na syntetické teoretické práce a kompendia, analytické a kriticky 

hodnotící zprávy, včetně aktuálních mezinárodních srovnávacích studií, a na vybrané politické a 

programové dokumenty. Autorka prokázala dobrou orientaci v domácí i zahraniční literatuře a 

schopnost tematického třídění zdrojů, které podřídila třem okruhům svého výzkumného zjišťování -

kontinuita, kurikulární reforma, management ve SMZŠ. Lze jen litovat, že se více nezaměřila 

v teoretických východiscích na proces změny,  na nějž se zaměřuje vvýzkumně   zejména v kap.3, a 

nevyužila odkaz na Fullanovu teorii 3 I (Fullan, M. 2001, 2005 The New Meaning of Educational 

Change), rozlišující fáze iniciace, implementace, institucionalizace, které nápadně korespondují 

s autorčinými vývody o procesech probíhajících (nejen) v managementu SMZŠ. Se zřetelem 



k výsledkům empirického výzkumu a jeho kritické reflexi (kap. 6) však mohu konstatovat, že disertace 

stanovené cíle z větší části splnila. 

Postup a použité metody výzkumu 

Kvalitativní metodologie použitá v empirickém šetření je adekvátní stanoveným cílům. Výzkum se 

vyznačuje snahou o vědecký realismus s prvky konstruktivismu, kognitivního obohacování a 

přehodnocování získaných poznatků v navazujících fázích. Jako nosné metody zvolila autorka diskusi 

v ohniskových skupinách, skupinové rozhovory a individuální rozhovory, zdůvodnila a popsala jejich 

sekvence a způsoby kódování. Hlavním těžištěm získávání dat byla deskriptivní vícepřípadová studie 

realizovaná hloubkovými rozhovory se třemi řediteli SMZŠ. Design výzkumu se vyznačuje vědeckým 

realismem a dostatečnou transparentností postupu s patrnými prvky kontruktivismu. Zde se nabízí 

několik dílčích otázek, jenž by si zasloužily dovysvětlení: a) Byl při kódování použit některý z dostupných 

softwarů nebo bylo kódování prováděno manuálně? b) Autorka se nezabývala okolnostmi a důvody 

vzniku SMZŠ,  s výjimkou druhé fáze výzkumu, kde jsou zmiňovány třemi  řediteli v individuálních 

rozhovorech. Důvody vzniku SMZŠ a jejich četný výskyt považuji za důležitou součást kontextu, 

přinejmenším v počátcích existence SMZŠ ovlivňují vizi a koncepci školy, problémy managementu, 

vztahy ve škole a vztahy školy s okolím, klima školy a další. Byly důvody vzniku SMZŠ „ztraceny při 

kódování“ či byly autorkou disertace a účastníky výzkumu opravdu opominuty?  

Přínos disertace a získané poznatky 

Disertační práce R. Lisnerové zasluhuje ocenění za vstup do problematiky sloučených MŠ a ZŠ 

frekventovaně existujících v realitě českého vzdělávacího systému, avšak výzkumně opomíjených. 

S důrazem na kontext kurikulární reformy přináší relevantní poznatky o problémech (dis)kontinuity cílů 

a obsahu vzdělávání a procesu jejich realizace v dimenzi pedagogické a obecně didaktické. V ohnisku 

pozornosti disertace jsou problémy managementu v netradičním modelu školy z pohledu ředitelů. 

V tomto ohledu jsou zjištění R. Lisnerové konkrétním přínosem pro školský management v reálně 

existujícím specifickém segmentu školního vzdělávání. Autorka oprávněně výsledky založené na 

kvalitativním výzkumu nezobecňuje, avšak vysílá zřetelné signály o potřebách konkrétních opatření a 

specifické podpory vedení tohoto typu škol, formuluje výzvy směřující ke strategiím vzdělávací politiky 

a systému vzdělávání pedagogických pracovníků, zvláště ředitelů, se zřetelem ke specifickým potřebám 

praxe v daném segmentu vzdělávacího systému. Ocenění zaslouží kapitola 6. Diskuse, v níž včleňuje 

autorka získané poznatky do teoretického rámce s důrazem na klíčové okruhy problémů 

korespondujících s cíli výzkumu. Interpretace možností a úskalí realizovaných změn naznačuje 

nevyužitý potenciál kontinuity a možné směry dalšího výzkumu. 

 

Otázky pro obhajobu 

V textu posudku jsem uvedla dílčí připomínky a otázky, s nimiž se autorka disertace může vypořádat 

v úvodní prezentaci. Pro obhajobu uvádím explicitně následující otázky, které považuji za podstatné. 

1. Jaká doporučení pro strategii vzdělávací politiky považujete za důležitá vzhledem ke specifickým 

potřebám managementu sloučených mateřských a základních škol? 

2. Na které problémy sloučených mateřských a základních škol by se měl zaměřit pedagogický výzkum 

prioritně? 

3. Za jakých podmínek má model sloučené mateřské a základní školy reálnou perspektivu udržitelnosti, 

eventuálně i dalšího rozšíření, ve standardní struktuře školního vzdělávání v ČR? 



 

Závěr: Disertační práce Romany Lisnerové Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu 

managementu sloučených mateřských a základních škol v kontextu kurikulární reformy splňuje 

standardní podmínky kladené na toto řízení. Disertaci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 3.6.2020     Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

 


