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Petr Milota se ve své práci zaměřil na poslání pedagogických fakult. Využívá k tomu analýzu 

dokumentů (vysokoškolský zákon a statuty všech 9 pedagogických fakult) a on-line dotazování 

představitelů fakult (osloveni vedoucí všech kateder a děkani).  

Volba tématu a přínos práce 

Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť české terciární vzdělávání prošlo a prochází významnými 

změnami a reforma vysokých škol (tj. celková systematická změna jeho rámce) je již několik let 

aktuální agendou nejen na akademické půdě, ale i na úrovní řízení celého rezortu. Zároveň se 

aktuálně diskutuje i o profesi učitele na nižších stupních vzdělávání (kvalita učitele, profesní 

standardy), s čímž samozřejmě úzce souvisí i požadavky na jejich přípravu zajišťovanou z velké 

části právě pedagogickými fakultami. I proto je překvapivé, že o poslání pedagogických fakult se 

nijak zvlášť nemluví a téma není takřka vůbec výzkumně zpracované. Volbu tématu tedy velmi 

oceňuji a i pouhé jeho nastolení považuji za velmi užitečný počin. 

Autor v práci zjišťuje, že zatímco dokumenty fakult poslání formulují velmi obecně, lidé jsou 

konkrétnější a poslání váží na přesnou cílovou skupinu (učitelé, budoucí učitelé) a zahrnují do něj i 

specifický společenský dopad (např. kvalita vzdělání na nižších stupních vzdělávací soustavy). To 

není sice příliš překvapivé, ale i samotná identifikace deficitů ve statutech a poukázání na konkrétní 

poslání, které není kodifikováno, ale je široce sdíleno napříč pedagogickými fakultami, je dobrý 

výsledek diplomové práce – škoda, že jej autor lépe neprezentuje. 

Struktura práce, konzistentnost, plynulost 

Struktura práce je velmi neobvyklá a kopíruje příběh samotného procesu psaní práce. Autor zvolil 

osobitý styl výstavby práce, nechává nás nahlédnout nejen do své kuchyně, ale přímo do své hlavy 

– otevřeně seznamuje čtenáře s vývojem svých úvah, se svým tápáním, hledáním a nalézáním. 

Osobně je mi takto silně reflexivní přístup sympatický a nepovažuji jej ve vědecké práci za apriorně 

nepatřičný. Nicméně je třeba mít na paměti, že takový přístup jde mimo hlavní proud vědy, a proto 

je nutné jej představit, zasadit do filosoficko-metodologického kontextu, vysvětlit důvody jeho 

volby. Čtenáři by mělo být jasné, že se jedná o promyšlené rozhodnutí výzkumníka a ne o neznalost 

standardů (ve smyslu obvyklosti) diplomové práce. Toto však v předložené práci chybí, a proto 

nestandardní strukturu považuji spíše za nedostatek práce, neboť rozhodně snižuje přehlednost 

práce a komplikuje čtenáři orientaci v ní. 

Vedle celkové špatné přehlednosti (např. mi není jasné, proč kapitoly 2 a 3 nejsou také věcným 

východiskem) pokulhává i plynulost textu v dílčích částech – na vině je složitá strukturace 

jednotlivých kapitol (např. uvádění cílů otázek ve výzkumné části), ale především dlouhé přímé 

citace místo parafrází (např. str. 8, 14, 15, 23 ad.) a hlavně prezentace dat ve formě výčtu, kdy pět 

stran textu zabírají úryvky vysokoškolského zákona se zvýrazněnými (stále stejnými) činnostmi 

(str. 41–45), další tři strany úryvky ze statutů fakult (str. 47–50). I výsledky dotazníkového šetření 

jsou prezentovány de facto po jednotlivých případech (tabulky na str. 56–59) – v tomto kontextu 

můžeme být rádi, že dotazník vyplnila jen čtvrtina respondentů. 
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Cíle práce 

Autor věnuje cílům práce velkou pozornost, jejich samotné formulaci předchází čtyři kapitoly 

příprav. Formulace cílů není dokonalá, např. cíl 4 je sám o sobě nesrozumitelný, cíle 2 a 3 obsahují 

dva cíle v jednom, cíle jsou nepřehledně číslovány (hlavní cíl ve stejné číselné řadě jako ostatní) a 

prezentovány (střídání různých řezů písma). Výzkumné otázky jsou de facto jen převedením cíle do 

otázky. Naopak oceňuji provázanost cílů a metod, díky čemuž autor nemá problém cíle naplnit. 

Teoretická východiska a jejich aplikace 

Práce se opírá především o koncept „poslání neziskových organizací“ (dále NO). To je vzhledem  k 

tématu práce funkční volba. Teorie je slušně vysvětlená, i když např. v kapitole 6.2.5 nerozumím 

rozdílu mezi prvním rizikem („nezisková organizace začne hledat své nové poslání nejdříve uvnitř 

sebe“ – str. 26) a druhým rizikem („zahleděnost NO do sebe sama“ – tamtéž). Pozitivem je, že 

konceptualizace vlastního výzkumu se o teorii opírá, samotné výsledky by k ní však mohly být 

vztaženy více a explicitněji. 

Ačkoliv si student je vědom existence normativních a nenormativních konceptů a snaží se o jejich 

odlišení, v praxi se mu to příliš nezdařilo a hodnotová a teoretická východiska se prolínají (v oddíle 

věnovaném hodnotovým východiskům je nastíněn Trowův teoretický koncept, naopak v 

teoretických východiscích se objevují spojení jako „mělo by být cílem“ či pasáž věnovaná  tomu, 

jak má vypadat poslání NO). 

Zvolené metody a jejich aplikace 

Volba smíšené metodologie je volbou dobrou, student si je vědom účelu metod a explicitně je váže 

na výzkumné cíle a otázky, což je třeba pochválit. Při zdůvodňování volby smíšeného přístupu bych 

ale uvítala práci s metodologickou literaturou. 

Student bohužel neprokázal ovládnutí  metodologické terminologie – některé termíny používá 

špatně (zákony a statuty – tj. originální dokumenty – nejsou sekundární data), jindy vhodnou 

terminologii nezná (např. konstrukcí použité v otázkách 1 a 2 v dotazníku, které student neobratně 

opisuje na str. 33–34, se říká „sumační škála“ či „škála s konstantní sumou“).
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Zásadním metodologickým nedostatkem je chybějící explicitní informace o návratnosti při online 

dotazování (zvlášť dáme-li to do kontrastu s pozorností, která je věnována popisu výběru 

respondentů) a také absence jakékoliv reflexe response bias (Kdo na dotazník odpověděl a kdo ne a 

jak to vychyluje výsledek?). 

Autor se snaží popisovat nejen výběr a sběr dat, ale také způsob dalšího zacházení s nimi, i když 

forma je hodně laická (str. 37). Především u analýzy dokumentů pak silně pokulhává samotná 

realizace, kdy rozbor dat spočívá v jejich uvedení a zvýraznění klíčové formulace.  

Argumentace a práce s literaturou 

Autor velmi svědomitě vysvětluje své volby, i když argumentaci staví především na logických 

vývodech a občas i svých pocitech. V textu by mohlo být využíváno více odborné literatury, 

především by ale měl student nahradit většinu přímých citací parafrází a přebírané argumenty více 

vzájemně provázat a komentovat. Student tedy příliš věrohodně neprokázal, že si osvojil styl 

vědecké práce s literaturou. 

                                                 
1
 Nemyslím si, že absolvent magisterského studia veřejné a sociální politiky musí nutně znát názvy různých typů škál, 

ale měl by vědět, že nějaké škály existují a použije-li některou ve vlastním dotazníku, měl by být schopen si o ní najít 

více v literatuře. 
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Formální stránka práce 

Z formálního hlediska práce také není dokonalá. V práci sice není mnoho chyb, ale jazyk je na 

některých místech obtížně srozumitelný. Slabá je typografická úroveň práce (nezarovnané řádky, 

nejasné a nejednotné zvýrazňování a přeformátovávání, nejednotná struktura nadpisů oddílů, 

černobílý tisk barevných nadpisů, chybné používání %, sirotky a vdovy). Velmi špatná je především 

úroveň zacházení se zdroji. Autor míchá různé citační styly (poznámky pod čarou, harvardský styl), 

nejednotně uvádí bibliografické údaje, některé bibliografické údaje nejsou úplné a řazení literatury 

je částečně podle křestních jmen autorů.  

Shrnutí 

Přiznávám, že hodnocení předložené práce je pro mě velmi obtížné a bude se významně lišit podle 

toho, jak vnímáme smysl diplomové práce a jaké si definujeme její vzdělávací cíle. Pokud má 

ověřovat zvládnutí obvyklých postupů, „řemesla“ vědecké práce, pak je předložená práce na hranici 

přijatelnosti (nedodržení struktury, nerozlišování konceptů, nepřesné a těžko srozumitelné 

vyjadřování, neznalost jazyka disciplíny, nezvládnutí práce s prameny a jejich chybné uvádění, 

absence některých základních údajů o realizaci výzkumu, naprosto nevhodná prezentace výsledků 

atd.). Pokud má student v diplomové práci ukázat tvořivý přístup a schopnost přemýšlet o věci, pak 

autor uspěl již mnohem lépe. Pokud se má student při psaní práce především sám posunout a 

rozvinout, pak obrovské zaujetí, množství vložené energie a ochota „prát se s tématem“ by Petru 

Milotovi přineslo výborné hodnocení.  

I když se osobně neumím (a ani nechci) zcela oprostit od třetího kritéria a těšilo by mě posuzovat 

práce hlavně podle druhého jmenovaného kritéria, domnívám se, že první jmenovaný vzdělávací cíl 

je nutné výrazně zohlednit. Řemeslo je základem, na němž lze teprve dále stavět. Může se nám víc 

líbit unikátní vila než typizovaný domek, pokud však budou chybět základy, sebehezčí dům mnoho 

nevydrží. V této paralele představuje práce Petra Miloty neobvyklý dům (postavený navíc s láskou a 

v potu a krvi), ale na velmi chatrných základech. Nicméně ty základy zde alespoň nějaké jsou.   

Proto nakonec i přes všechny uvedené nedostatky doporučuji práci přijmout k obhajobě a 

hodnotit ji známkou „dobře“. 
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Otázky k obhajobě: 

1. Jak Vaše zjištění korespondují se zvoleným teoretickým východiskem? Kde a jak jsou dále 

využitelná?  

2. Zamyslete se nad vychýleností vzorku svých respondentů (response bias). Jak ovlivňuje 

výsledky, jak by se asi posunuly, kdyby jí nebylo? Čím je způsobena a šlo by jí nějak 

předejít nebo omezit její efekty?  

 

 

Datum: 12. 6. 2013                                                                                       Podpis: 
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 Nakonec ve svém hodnocení zohledňuji všechna tři kritéria – vzdělávací cíle diplomové práce. 

V případě, že by komise výrazně upřednostňovala aspekt řemeslný, je na zvážení i nepřijetí práce. 

Naopak pokud by v komisi výrazně převažoval důraz na druhý (a případně i třetí) jmenovaný cíl 

diplomové práce, pak by bylo možno práci hodnotit i jako „velmi dobrou“. 
 


