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Oponentský posudek diplomové práce Bc. Jany Mazánkové 

Osobnost ředitele v procesu efektivního řízení a rozvoje 
základní umělecké školy 

J. Mazánková zpracovala kvalitní diplomovou práci z oblasti školského managementu. 

V práci zúročila svůj dlouhodobější zájem o danou problematiku a zároveň reagovala na 

aktuální otázky související s transformací základního uměleckého školství. Za respondenty 

empirického šetření si vybrala ředitele pilotních základních uměleckých škol, kteří se jako 

první měli možnost v praxi setkat s problémy spojenými s kurikulární reformou. Tím, že 

autorka důkladně zmapovala a s oporou o teorii zanalyzovala názory a zkušenosti ředitelů 

pilotních ZUŠ ve zkoumaných oblastech, mohla formulovat jistá doporučení, která považuji 

za možný odrazový můstek pro řadu ředitelů ZUŠ při zavádění reformy do praxe. V tom 

vidím výraznou smysluplnost předložené diplomové práce. 

Diplomová práce je logicky strukturována, v první části jsou nastíněna základní 

teoretická východiska pro zkoumání vybraných problémů z oblasti řízení, které autorka 

považuje za významné pro úspěch transformačního procesu. Už teoretická část naznačuje, 

že se J. Mazánková snaží o hlubší průnik do dané problematiky. 

Upřednostnění kvality před kvantitou je umožněno především volbou výzkumných 

metod. Díky časově náročné, ale informačně bohaté metodě - nestandardizovanému 

rozhovoru - se autorce podařilo nejen zkonstruovat kvalitní dotazník, ale získat i další 

zajímavé podněty k přemýšlení. Zpracování empirické části svědčí o autorčině rozhledu (viz 

bohatý seznam literatury včetně literatury cizojazyčné), dovednosti koncipovat a realizovat 

výzkumné šetření a na základě analýzy, vyhodnocení a interpretace dat vyvodit přiměřené 

závěry. 

Také po formální stránce diplomová práce odpovídá požadavkům: kultivovaný 

odborný jazyk, přehledné členění včetně obsahu, poznámkový aparát, schémata, zpracování 

výsledků do tabulek a grafů, pří1ohový materiál. 



Závěr: Autorka předložila velmi důkladně a seriózně zpracovanou studii, která by 

mohla být jedním ze zdrojů pomáhajících ředitelům ZUŠ při realizaci kurikulární reformy. 

Z toho vyplývá i moje otázka: Pokuste se stručně shrnout 

a) Jak vás zpracovávání diplomové práce inspirovalo ve vaší vlastní řídící činnosti? 

b) Jaká doporučení byste na základě zjištěných skutečností vyvodila pro ředitele ZUŠ 

v souvislosti se zpracováváním a zaváděním ŠVP na základních uměleckých školách? 

Návrh klasifIkace: Pokud proběhne obhajoba úspěšně, navrhuji klasifikovat známkou 

výborně. 
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V Praze dne 5.5.2008 PhDr. Ivana Tvrzová 


