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Kristina Andresová si ve své práci zaměřila na zřizovatele základních škol. Jedná se o významného 

aktéra vzdělávací politiky, kterému je zároveň v českém vzdělávacím výzkumu věnována jen velmi 

malá pozornost a jeho role a reálná činnost není nijak systematicky zmapována. Téma bakalářské 

práce je tak vysoce relevantní a práce se pokouší zaplnit jedno z bílých (nebo minimálně světlých) 

míst vzdělávací politiky v ČR, což je velmi cenné. Autorka zvolila design vícepřípadové studie a 

zkoumala postoje zástupců devíti zřizovatelů veřejných základních škol v Ústeckém kraji. I když se 

jedná jen o drobnou sondu, práce přináší několik zajímavých a nových zjištění a má tak vysokou 

přidanou hodnotu. Zúžení tématu jen na jeden region a pouze na zřizovatele-obce je s ohledem na 

formát bakalářské práce pochopitelné a z věcného hlediska v pořádku. Jen název práce v současné 

době ne zcela odpovídá obsahu a možná by bylo vhodnější práci přejmenovat nebo doplnit 

podtitulem (např. něco jako „Obce jako zřizovatelé základních škol“).  

Práce celkově splňuje nároky kladené na bakalářské práce, je vhodně strukturována, má dobře 

formulovány výzkumné cíle a dobře zvolené metody napomáhají jejich naplnění. Studentka se 

nedopouští faktických chyb, přesvědčivě argumentuje a své argumenty dokládá zdroji i daty. Práce 

s literaturou je v pořádku a rovněž z hlediska formálního, stylistického a jazykového práce 

odpovídá standardu. 

Jediným větším nedostatkem práce je velmi slabé teoretické ukotvení. Sama autorka si je 

slabého teoretického ukotvení vědoma a na několika místech explicitně uvádí, že práce nemá 

ověřovat teorie. To však neomlouvá fakt, že v práci se nejen neodkazuje fakticky na žádné teorie (v 

 kapitole s příslušným názvem jen představuje svoji hypotézu a věnuje se spíše východiskům 

hodnotovým – jak by vztahy mezi zřizovatelem a školou měly vypadat), ale ani nejsou rozebrány 

výsledky předchozích výzkumů a zjištění tematicky blízkých prací našich či zahraničních. To je 

velká škoda, téma práce sice je málo zpracovávané, ale přeci jen není úplně nové a existují práce, na 

něž by bylo možné navázat (autorka několik z nich zmiňuje v úvodu, ale jejich obsah více 

nerozvádí), a koncepty, o něž by bylo možné práci opřít (napadají mě např. různá pojetí/dimenze 

akontability a otázka, které z nich je u zřizovatelů akcentováno). Navázání na teorie nebo alespoň 

na předchozí výzkumy by práci posunulo o stupeň výše. 

Rezervy vidím i ve způsobu prezentace dat z výzkumu. Strukturace textu kopíruje scénář 

rozhovoru a výsledky jsou tak prezentovány stylem: Ptala jsem se takto, respondenti odpovídali 

takto. Naštěstí pak ještě následuje komentář, což kvituji, přesto se domnívám, že množství úryvků 

z výpovědí respondentů je nepoměrné k vlastnímu textu autorky. Práci by velmi prospělo, kdyby 

byl obsah poskládán spíše podle témat, která pramení ze samotných dat, než podle představ 



 

 

 

předcházejících výzkumu. Na druhou stranu se jedná o bakalářskou práci a pravděpodobně o první 

vlastní výzkumný počin autorky, tuto připomínku tedy směřuji spíše jako směr rozvoje pro další 

práce autorky.  

V práci najdeme drobné prohřešky gramatické (vztahy se měli – str. 19, záměna mé a své), 

typografické (rozdělená spojení, tj. nevyužívání pevných mezer; záměna pomlčky a spojovníku; 

chybějící interpunkce v seznamech) a formální (neuveden zdroj u tabulky). Rovněž z hlediska 

slohového by práci bylo možné více vybrousit, na mnoha místech se např. opakují sdělení 

několikrát v odstavci. Nicméně tato pochybení jsou spíše ojedinělá a nebrání plynulému a vcelku 

příjemnému čtení textu. 

Na závěr bych chtěla říci, že i když práce pokulhává v některých složkách „řemesla“ 

(především práce s teoriemi a předchozími výzkumy), z věcného hlediska práci považuji za 

mimořádně zajímavou a přínosnou. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak se mají Vaše zjištění k výsledkům jiných prací? Liší se nebo shodují?  

2. Má Vaše práce nějaký teoretický přesah, lze její výsledky využít k poznání nějakého 

obecnějšího jevu? 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „velmi dobře“, v případě dobrého zodpovězení otázek při obhajobě 

pak známkou „výborně“. 
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