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Otázkami, spadajícími do oblasti řízení základní umělecké školy, se autorka 
zabývá dlouhodobě, a to jak ve vlastní praxi, tak v rámci svého studia na VŠ: 
v bakalářské práci se zaměřila na problematiku hospitační činnosti na ZUŠ, 
v diplomové práci pak věnuje pozornost především řízení základních uměleckých 
škol. Aktuálnost uvedeného problému vystupuje do popředí především v souvislosti 
s probíhající transformací ZUŠ. Vzhledem k tomu, že již diplomová práce byla 
hodnocena jako velmi důkladně a seriózně zpracovaná studie, která překračovala 
požadavky kladené na diplomové práce, stala se tato diplomová práce základem 
práce rigorózní. 

V logicky strukturované teoretické části J. Mazánková prokázala dovednost 
definovat základní teoretické otázky vztahující se k tématu práce. Přitom se opírala o 
značné množství odborné literatury, včetně literatury zahraniční. 

Zpracování empirické části svědčí o autorčiných předpokladech ke 
koncipování a realizaci výzkumného šetření zaměřeného především na získání 
kvalitativních údajů (časově náročný, ale informačně bohatý nestandardizovaný 
rozhovor, dotazník). Získaná data byla podrobena analýze a z ní byly vyvozeny 
přiměřené závěry. 

Oproti diplomové byla práce rigorózní obohacena o některé nové aktuální 
údaje (např. informace a komentář k projektu PILOT). 

V závěrech J. Mazánková kromě jiného uvádí několik problémů, které vnímá 
jako předmět dalšího možného zkoumání v souvislosti s tématem řízení ZUŠ. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

V závěrečné části práce (str. 120) uvádíte řadu otázek, které by podle vás mohly být 
předmětem dalšího zkoumání. Co pro vás bylo podnětem k fonnulování právě těchto okruhů 
problémů a řešení kterého z nich považujete v současné době za nejpřínosnější pro další 
zkvalitnění v oblasti řízení škol? 



Také po formální stránce odpovídá studie požadavkům na rigorózní práci: 
jazykové vyjadřování (včetně náležitého užívání odborné terminologie), formální 
zpracování problému, přehledná grafická úprava, uvedení příloh, poznámkového 
aparátu i náležité zacházení s odbornou literaturou. 

Celkové hodnocení práce: 

V práci byla zúročena dlouhodobá zkušenost autorky a její odborný zájem o 
problematiku řízení školy. To se projevuje ve vyváženosti praktické i teoretické části 
- navíc obě tyto části mohou najít využití v praxi, a to při probíhající transformaci 
základního uměleckého školství. Jinak řečeno, hlavní přínos práce vidím ve dvou 
oblastech: 

• V teoretické části autorka shrnula základní informace, které by měly pomoci i 
dalším ředitelům základních uměleckých škol k získání dostatečné teoretické 
opory pro praktická rozhodnutí v oblasti řízení školy. 

• V empirické části byly zmapovány názory a zkušenosti ředitelů tzv. pilotních 
škol se zaváděním RVP ZUV. Tyto zkušenosti mohou být jednak východiskem 
dalších úprav v rámci RVP, jednak mohou pomoci ředitelům těch ZUŠ, které 
se pilotního projektu nezúčastnily. 
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