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Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila zajímavé a velmi málo probádané téma vzdělávací 

politiky – zřizovatele základních škol. Přestože jde o klíčové aktéry vzdělávací politiky, výzkum 

jim doposud věnoval jen minimální pozornost. Autorka tedy neměla příliš na co navázat. Na straně 

druhé, o to větší přidanou hodnotu její kvalitativní sonda má. Přestože tato empirická sonda 

pokrývá pouze Ústecký kraj a jen devět zřizovatelů, poskytuje celou řadu postřehů a námětů pro 

další výzkum. Už jen poznatek, že sami zřizovatelé považují téma své práce za neatraktivní a 

nezajímavé (a tedy že spíše svoji roli podceňují, než přeceňují) je velmi zajímavé. Práce tedy 

přichází s celou řadou poznatků, které doposud nebyly nikde publikovány.  

Práce obsahuje část konceptuální, metodologickou, teoretickou a empirickou (byť empirická část 

celé práci dominuje), které se vhodně doplňují a jsou vzájemně dostatečně propojené. Práce je 

dobře a srozumitelně strukturována a má jasně stanovené výzkumné otázky a výzkumné cíle. 

Výzkumný design případové studie je pro dané téma vhodně zvolený. Uvítal jsem, že autorka 

věnovala velkou pozornost metodologii. Podrobně popisuje a vysvětluje výzkumný design i použité 

metody. Diskutuje také etické otázky spojené s výzkumem a možné limity práce. 

Naopak nejslabší částí práce jsou teoretická východiska. Oceňuji, že se autorka snaží o vlastní 

teoretický přístup, ale přesto by bylo vhodné její výzkum více „ukotvit“ v teoriích a pracích jiných 

autorů. Tak by bylo možné více propojit její zjištění se zjištěními ostatních autorů. Ačkoli pozice 

zřizovatelů škol v ČR je specifická, ve všech zemích existuje nějaká obdoba, například v podobě 

školských okrsků a školských rad. V této oblasti bylo mnohé publikováno mnohé a bylo by užitečné 

na tento výzkum navázat. Bylo by třeba možné klást si otázku, na jakých faktorech nejvíce závisejí 

dobré vztahy mezi zřizovateli a řediteli škol v zahraničí (a proč) a na kolik jsou tyto poznatky 

v souladu se zjištěními autorky. 

Pokud jde o věcná zjištění, ta jsou, jak jsem již uvedl výše, velmi zajímavá a v mnohém 

překvapivá. Jedním z docela překvapivých zjištění je skutečnost, že žádný ze zřizovatelů nechce 

ovlivňovat pedagogické procesy ve škole, ani necítí za tyto procesy jakoukoli odpovědnost. Zde se 



 

 

 

spoléhají takřka výhradně na ředitele a také na Českou školní inspekci. Svoji roli chápou výhradně 

v provozní a kontrolní rovině. Možná vůbec nejzajímavější je pak tento názor jednoho ze 

zřizovatelů na ředitele: „Ono hodně z nich - a teď mluvím o všech, ne jen o těch, co byli jmenováni, 

aniž by byli první v konkurzu – má problém s tím, že se pořád považují za pedagogy, ale oni jsou 

hlavně manažeři.“ To je v příkrém rozporu se všemi strategickými záměry zmenšovat technicko-

administrativní roli ředitelů a naopak zvyšovat a kultivovat jejich roli jako pedagogických lídrů.  

 

Na závěr je třeba znovu ocenit zpracování celé práce. Studentka na práci pracovala dlouhodobě a 

systematicky a na výsledné podobě práce je to znát.  Stylisticky a formulačně je práce velmi dobře 

srozumitelná, pečlivě zeditovaná. Práce může být přínosná pro další výzkum v oblasti vzdělávací 

politiky v České republice. Doufám, že studentka bude v tématu dále pokračovat a doporučuji také 

vybrané pasáže práce publikovat v podobě odborného článku. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká zjištění z Vaší sondy považujete za nejdůležitější z hlediska vzdělávací politiky v České 

republice? Proč? 

2. Jak lze vysvětlit prakticky nulový zájem zřizovatelů o výukové procesy ve školách, které zřizují?  

 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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