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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:  
 
 Co si studentka představuje pod pojmem teorie? 
 Jaký vidí teoretický přínos své práce? 
   
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
  
 
Autorka diplomovou práci charakterizuje jako teoretickou. Já práci vidím spíše jako 
rozšířenou rešerši textů o školské reformě. Autorka kriticky neanalyzuje dopad reformy na 
kvalitu žáků a studentů a vyhýbá se hodnocení vlastní reformy. Zástupně se schovává za 
anonymní autorství „mnohých odborníků“. „U čitelská veřejnost tak na počátku na počátku 
této významné události nebyla ve svých názorech jednomyslná a v prosazování změn, která 
reforma přinesla nepostupovala jednotně. Mnozí odborníci v oblasti pedagogiky se shodují, že 
tato skutečnost je daná nedostatečnou informovaností o záměrech reformy a o způsobech, 
jakými je možné těchto záměrů dosáhnout.“ (str.12). 
Autorka tímto způsobem smetla kritickou reflexi a kritiky reformy, včetně prof. Skalkové, 
která v publikovaném článku uvedla, že kdo stanovoval kompetence pro žáky sedmé třídy, 
nemohl nikdy žáka sedmé třídy ani vidět.  
Podle autorky jediný problém reformy je neinformovanost rodičů. Je to skutečně to 
nejdůležitější? Proč neklade otázku jaký je dopad na kvalitu žáků a studentů. Vše naznačuje, 
že kvalita se zhoršuje a kompetence uváděné pro žáky základních škol nevidím ani studentů 
vysokých škol. Autorka pracuje pouze s autory se vstřícným pohledem na reformu, měla by se 
však vyrovnat i s argumenty kritiků.  
 Bylo cílem reformy zhoršit úroveň českých žáků a studentů?  Není jejich současná kvalita 
výpovědí o kvalitě reformy?  
 Autorka se odvolává na britskou realitu a opět bez kritické reflexe, bez vyrovnávání se 
s různými názorovými proudy. Adoruje reformu „Margaret Thatcherové“ avšak ve Velké 
Británii jsou slyšet i hlasy, které říkají, že MT. zničila britské školství. Probíhající reforma 
britských vysokých škol je akademickou obcí odmítána a označována za konec britského 
vysokého školství. Komerční a klientský přístup ke studentům se  svými dopady ukazuje jako 
zničující.     
 Výstup, informační brožůrka pro rodiče s kreslenými figurkami působí infantilně. Kdybych  
jako rodič takovou brožůrku dostal, forma by ji natolik diskvalifikovala, že bych ji bez 
přečtení hodil do koše. Je spíše v relaci k dětem z mateřské školy, ve vztahu k rodičům je 
svou formou až urážlivá.   
 Na práci nevidím nic originálního, osobitého ani nevidím žádný teoretický přínos autorky. 
Naopak  mi chybí konfrontace s realitou. Práce je psána v izolaci od skutečnosti, v níž 
reforma probíhá, působí a má dopady.  
Pikantní je, že dle prohlášení P.Checcacci vypracovala současně samostatně bakalářskou, 
diplomovou, rigorózní i disertační práci.  
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