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Aktuálnost zvoleného tématu: 

Práce autorky vznikala po dlouhou dobu a téma, které zvolila neztratilo nic ze své aktuálnosti, 

naopak, přibyly další pádné argumenty, proč se jím zabývat. Autorka jich přináší řadu v teoretické 

části práce na základě bohatých domácích i zahraničních zdrojů. Velmi oceňuji vztažení tématu např. 

k výsledkům posledního šetření Talis a Strategii vzdělávací politiky ČR. Koncept škol jako učících se 

komunit, které přebírají zodpovědnost za svou změnu a využívají k tomu podporu z externích 

facilitátorů, je jednoznačný trend při cestě k naplňování cílů vzdělávání v současných podmínkách 

našeho školství.  

Naplnění cílů práce: 

Cílem práce v teoretické rovině je „představit východiska profesního vzdělávání učitelů v kontextu 

rozvoje školy jako celku v dnešní společnosti“ . Autorka vymezila kvalitu školy, učitele a výuky a 

popsala možnosti profesního vzdělávání/učení, které naplňují požadavky reflektivní praxe a využívají 

formy spolupráce učitelů.  

Cílem výzkumné části práce bylo popsat a zhodnotit model profesní podpory učitelů podpořený 

projektem Pomáháme školám k úspěchu v podmínkách konkrétní školy. Cíle práce naplnila autorka 

skrze odpovědi na čtyři výzkumné otázky evaluační povahy, které prezentuje v kap.5.6.: 

1. Jaké jsou dopady modelu podpory na vedení školy, pedagogický sbor, učitele, žáky a jejich výsledky 

v kontextu konkrétní školy jako celku? 

 2. Které komponenty modelu podpory se ve škole ukázaly jako funkční v kontextu konkrétní školy, 

popř. jak se model v těchto komponentech proměnil? 

 3. Za jakých podmínek implementovaný model profesní podpory v dané škole pomáhá? 

 4. Jaké přínosy a jaké limity a rizika daného modelu profesní přípravy jako celku můžeme na základě 

zpracování případové studie pojmenovat? 

Cíle práce považuji za naplněné v rámci zvolené metodologie.  

K obsahu teoretické části: 

Obsahy, které autorka v teoretických kapitolách akcentovala, jsou zcela relevantní v obecné rovině. 

Ve vztahu k výsledné podobě výzkumu, která se možná více než autorka původně zamýšlela stočila 

k fungování školy jako systému, se domnívám, že by bylo pro těsnější funkční vazbu obou částí práce 

bývalo vhodné alespoň stručně zahrnout tato podtémata: teorie změny v organizaci, management 

řízení projektů, problematika leadershipu a facilitace, výsledky projektů obsahujících podobné prvky 

jako projekt Pomáháme školám k úspěchu (u nás např. rozsáhlý projekt Školy v pohybu- Aisis). 



Metodologie práce: 

Autorka pro naplnění svých cílů zvolila vhodně kvalitativní deskriptivní případovou studii.  Případem 

je jedna sledovaná škola po dobu 5 let, nicméně popisovaná z velké části očima několika vybraných 

osob- ředitelky, učitele, asistenta pedagoga a pedagogických konzultantů. Výzkum zahrnoval dvě 

odlišné fáze. První z nich, trvající 2 roky, charakterizuje autorka jako akční výzkum vzhledem ke své 

významné a aktivní roli v něm (pedagogická konzultantka). Tato fáze je více zaměřena na popis 

procesů a je podrobněji dokumentována . Druhá fáze zahrnující 3.-5-rok školy v projektu je shrnuta 

v jedné kapitole a má odlišnou strukturu s těžištěm v závěrečném evaluačním šetření.  

K deskripci autorka využívá mnoho metod, zejména zúčastněné pozorování, analýzu dokumentů, 

jimiž jsou měsíční písemné zprávy o projektu, výsledky dílčích šetření, ústní a písemné výpovědi 

klíčových aktérů,  focus group rozhovory s učiteli a žáky, obsahovou analýzu Plánů pedagogického 

rozvoje školy a Plánů osobního pedagogického rozvoje učitelů, záznamy z porad  a interní poznámky 

autorky. V metodologii spatřuji několik dílčích problémů, které z části jistě souvisí s tím, že projekt 

proměny školy na základě poskytnuté podpory v sobě skýtá nepřeberné možnosti  vztahových 

souvislostí, jež se proměňují v čase. Projekt výzkumu je stejně jako projekt proměny školy doslova 

globální a je jistě obtížné vnést do jeho popisu zřetelnou strukturu a systematickou metodologii 

sběru dat, zejména při současném působení ve dvojroli výzkumnice a aktérky. Autorka se o to poctivě 

pokoušela, nicméně předpokládám, že její porozumění celku i jeho částem daleko přesahuje to, které 

zprostředkovává v textu čtenáři. Ocenila bych, kdyby při obhajobě představila vizuálně přehledné 

shrnutí metodologických kroků v čase, v souvislosti s výzkumnými otázkami, zvolenými metodami a 

jejich hierarchií. 

Zastavuji se nad volbou klíčových aktérů. Zahrnutí ředitelky mezi sledované aktéry je naprosto 

logické. Z textu práce není zřejmé, podle jakého klíče autorka volila učitele a asistenta. Je ale škoda, 

že učitele reprezentuje jen jedna učitelka 2.stupně, která současně působí v průběhu projektu ve 

specifické leaderovské roli metodika a vedoucího subtýmů. Zvolený asistent je příkladem velmi 

angažovaného pedagoga. Příběhy každého z nich jsou mimořádně zajímavé. V textu se dozvídáme, že 

jedno z témat školy je vztah mezi 1.a 2.stupněm a v rámci 1.stupně pak koexistují 2 větve, z nichž 

jedna vyučuje v duchu Montessori pedagogiky. Považuji tedy vzorek za nepříliš vyvážený. 

Role pedagogické konzultantky byla v procesu projektu naprosto zásadní. Uvažuji nad tím, zda by si 

nezasluhovala ve všech letech výzkumu podrobnější subjektivní introspektivní reflexi umožňující 

vhled do prožívání dilemat, zodpovědnosti a rozhodovacích situací. Je možné, že snaha zachovávat 

v textu „nezaujatou roli“ znamená ve svém důsledku spíše nevyužití plné síly ani subjektivního a ani 

„objektivního“ pohledu na jednotlivosti i celek.   

Ocenila bych podrobnější informace o okolnostech sběru dat, práci s nimi, a tak možnost posoudit, 

zda je interpretuje v rámci možností objektivně. Text tvoří shrnující příběh, který v sobě již obsahuje 

interpretace, které autorka dokládá citacemi z různých písemných zdrojů odlišné relevance, které 

nejsou k dispozici  v přílohách. Domnívám se, že ač využila autorka pro podporu svých závěrů 

množství různorodých podkladů, metodologicky je pak zpracování získaných dat pro ni obtížnější, než 

pokud by bývala každý rok projektu opakovala systematicky stejné vhodně vybrané hlavní metody a 

ostatní považovala za vedlejší. Domnívám se, že data, která autorka nashromáždila, by bylo možné, 

zajímavé a přínosné ještě v budoucnu dále vytěžit. 

Formální náležitosti práce:  

Práce obsahuje cca 140 stran vlastního textu, 17 stran zdrojů a přílohy. 



Vyskytují se v ní překlepy, ojedinělé pravopisné chyby, drobné odchylky od citační normy a 

nejednotnost v užívání formy jmen autorů a několik nesrovnalostí v seznamu zdrojů. Nic z toho však 

nebrání srozumitelnosti.  

Výsledky práce a jejich význam pro společenskou praxi a další rozvoj vědy: 

I když vlastní výsledky práce nejsou nijak objevné nebo překvapivé, o významu práce pro školní praxi i 

vědeckou komunitu zabývající se proměnou školy nemám pochyb. Projekt PŠÚ sledují mnozí se 

zájmem, obdivují jeho viditelné výsledky. Současně je vnímán pro své nadstandartní podmínky trochu 

kontroverzně, má punc určité exkluzivity. Zapojené školy, ač státní, jsou považovány v určitém slova 

smyslu za elitní. Práce dává nahlédnout doslova “pod pokličku“ jedné z těchto škol. Výsledek je 

přínosný proto, že ukazuje proměnu školy v autentických a vlastně docela obyčejných a současně 

typických situacích a problémech, se kterými bojuje škola, přestože má obrovskou podporu. Těm, 

kteří znají školní prostředí, budou mnohé situace důvěrně známé a je snadné se s nimi identifikovat. 

V tom je podle mého názoru největší síla práce. Přináší tak potřebnou naději, že se stojí za to o 

změnu po usilovat, vzájemně se podporovat, překonávat překážky a dílčí neúspěchy a spokojit se s 

nedokonalostí. Že zapojit se vlastním tempem a způsobem může každý. Potřebujeme více takových 

prací ukazujících praxi a její cestu proměny! 

Další náměty k diskusi u obhajoby: 

• V teoretické části jste se věnovala standardům učitelské profese relativně podrobně.  

V projektu, kterým procházela Zkušená škola, to bylo také jedno z témat, ale zůstalo 

nedořešené. Jak se sledovaná škola a projekt PŠÚ staví k potřebě standardu nyní? 

• Svou prací de facto navazujete na práci Lazarové. V čem sama spatřujete potenciál dalších 

výzkumů ve zvolené oblasti? 

• Shrňte vlastní přínos zkušenosti s pozicí pedagogické konzultantky pro svůj profesní rozvoj.  

 

Posuzovaná dizertační práce podle mého názoru splňuje podmínky na ni kladené a doporučuji ji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 20.7.2020               PhDr. Tereza Krčmářová, PhD.  

 

 


