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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 
Jak stojí v názvu práce a jak autorka deklaruje v první větě abstraktu, „Diplomová práce se 

zabývá inovačním potenciálem soukromých základních škol“. Na místě je tedy položit si otázku, 

co je tímto „inovačním potenciálem“ míněno, neboť se, jak vidno, jedná o ústřední pojem, a 

z toho důvodu považuji za nutné se u něj zastavit. Poněkud skrytě v textu lze dohledat toto 

autorčino vymezení: „Inovačním potenciálem se tedy rozumí určité možnosti, schopnosti, či 

kapacita škol zavést takové rysy kvalitního vzdělávání, které odpovídají soudobým požadavkům 

společnosti, přičemž cílem je zkvalitňování výchovného a vzdělávacího systému.“ (s. 31) Rozumím 

tomu tak, že předmětem výzkumu byla způsobilost (abych jedním slovem zastřešil „možnosti, 

schopnosti, kapacitu“) soukromých škol zastoupených výběrovým souborem 4 subjektů (ZŠ 

Spektrum, ZŠ Parentes, ZŠ Beehive a ZŠ Heřmánek) realizovat edukaci v takové míře kvality, 

která odpovídá aktuálním potřebám společnosti. Je zřejmé, že si autorka vytkla mimořádně 

ambiciózní, komplexní výzkumný problém, který vyžaduje operovat s řadou teoretických 

konstruktů (např. kvalita) a z druhé strany mnohavrstevnaté uplatnění výzkumných metod v rámci 

vícečetné případové studie. Takový úkol by byl nad síly jednotlivce, avšak autorka si moudře 

zúžila záběr a cíl své práce na „popsání a zohlednění vybraných hledisek při vytváření požadavků 

na primární vzdělávání na soukromých základních školách.“ (s. 37) Samotný popis, jímž se nic 

neřeší, by ovšem byl samoúčelný, proto bych očekával přesnější vymezení.  

Čtenář má v rukou studii, která ve stručném, byť silně výběrovém přehledu bilancuje klíčové 

teoretické poznatky a současně přináší bohatou, byť místy ke škodě věci zjednodušenou datovou 

základnu naplněnou vlastním pozorováním ve školách a rozhovory s jejich řediteli. Celkově tedy 

hodnotím, že se autorka v teoretické části pokusila o průnik do problematiky kvality vzdělávání 

studiem dokumentů vzdělávací politiky (Bílá kniha, Strategie 2020, Dellors) i zužitkováním 

realizovaných výzkumů (Spilková, 2002), které následně uplatnila jako hodnotící kritéria. Ve 

výzkumné části lze ocenit strukturované (v tabulkách) závěry z osobní návštěvy škol, analýzy 

školních vzdělávacích programů a pečlivé přepisy z rozhovorů s respondenty v příloze práce. 

Samotná analýza jde sice spíše po povrchu (nebylo v silách diplomantky hlouběji proniknout do 

podstaty věcí – viz níže) a vyúsťuje spíše do obecných klišé o malém počtu žáků apod.     

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

 

Diplomantka pracovala na svém textu samostatně, nevyužila možností průběžných konzultací 

a týden před odevzdáním „postavila svého vedoucího prakticky před hotovou věc“. Problémy, 

které již nebylo možné v textu zpětně upravit, se týkají např. těchto oblastí: 



- Ne zcela aktuální použitá literatura. Výzkumu kvality vzdělávání bylo v posledních 

letech věnováno mnoho pozornosti, stejně jako společnost a její potřeby se dynamicky 

proměnily. Autorka si měla uvědomit, že odkazuje na knihy staré dnes 10-20 let 

(Rýdl, 1996; Spilková, 2002; Vašutová, 2004). Např. Bílá kniha z roku 2000 se dnes 

jeví jako nedostatečná a překonaná. Dominantně citovaný titul Průcha, 2012 je ve 

skutečnosti 3. vydání z roku 2001. To je důležité nejen ve vztahu k aktuálnosti 

vědeckých poznatků (např. pro úvahy o kvalitě školy jsou dnes daleko relevantnější 

výstupy z projektu Cesta ke kvalitě), ale rovněž ve vztahu ke skutečnosti, že lze 

hovořit o dvou různých generacích soukromých škol – subjekty vznikající 

v polistopadové euforii jsou ukotveny v odlišných kontextech než školy založené 

v tržní ekonomice po roce 2000 (což jsou všechny 4 školy ve výzkumném vzorku).   

- Mnoho sledovaných parametrů v práci a nedostatečně přesná kritéria vedou k přílišné 

povrchnosti a zobecnění. Ilustruji to za všechny na jednom případu: v tabulce 10 (s. 

67-68) autorka bilancuje kvalitu spolupráce s rodiči takto: „ZŠ Parentes – 

nadstandardní, rodiče jsou součástí života školy“ a „ZŠ Beehive – denní osobní styk 

s rodiči, komunikace přes internet, akce pro děti a rodiče“. Troufám si tvrdit, že 

charakteristiky uvedené zvlášť pro jednu a druhou školu budou spíše odpovídat na 

školy obě. Jak v ZŠ Parentes, tak v ZŠ Beehive jistě probíhá denní styk s rodiči, obě 

školy komunikují pomocí internetu a určitě obě pořádají akce pro rodiče. Rozdíl tedy 

není v zastoupení toho či onoho způsobu komunikace, ale v jeho míře a konkrétním 

naplnění. Údaje v tabulkách jsou příliš vágní a neumožňují školy objektivně 

komparovat. 

- Do třetice si dovolím poukázat na přílišnou výběrovost kritérií kvality, např. 

inkluzivní škola. Inkluzivnímu pojetí věnuje autorka celou kapitolu 1.3, přičemž 

zanedbává jiné významné oblasti kvality vzdělávání. Nebo: z nějakého důvodu se 

autorka rozhodla zjišťovat okolnosti sexuální výchovy na školách, ale co jiné oblasti? 

(pro kontrastní příklad uveďme výchovu pro trvale udržitelný rozvoj). Z opačné strany 

autorka např. měla explicitně a obezřetněji pracovat s kritériem sepětí školy 

s náboženstvím (ZŠ Parentes, ZŠ Heřmánek), které se mi jeví jako významné  

Tolik pro ilustraci. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 
Na s. 34 uvádíte: „Podle dosavadních zjištění jsou studijní výsledky (vědomosti a dovednosti) 

státních a soukromých škol srovnatelné a nerozhoduje standardní či alternativní způsob výuky.“ 

Můžete uvést, která „dosavadní zjištění“ máte na mysli? 

 
Rozveďte prosím svůj výrok ze s. 34: „Inovativní snahy neprobíhají pouze v soukromých školách, 

ale i ve školách státních…“ (autorka má jistě na mysli školy veřejné, stát základní školy 

nezřizuje). Lze tomu rozumět tak, že i veřejné školy mají svůj inovační potenciál? Má potom 

smysl rozlišovat mezi potenciálem veřejných a soukromých škol? Anebo prostě podle míry tohoto 

potenciálu, podle „nakročení“ té které školy hodnotit, nakolik se jedná o školu inovující?    

Na s. 35 mě zaujal výrok: „Soukromé školy pracující podle tradičního alternativního vzdělávacího 

programu (Waldorfská škola, Montessoriovská škola, Daltonská škola)…“ (podtrhl J. V.) 

Nesnažím se Vás „chytit za slovo“, naopak, v této myšlence shledávám velikou hloubku. Tedy – 

mohou být alternativní školy tradiční? 



Jestliže na s. 38 uvádíte 4 předpoklady jako „metodologická východiska“, jakým způsobem jste 

tyto předpoklady formulovala a s jakým cílem? Jak s nimi dále ve výzkumu pracujete a jak 

vyhodnocujete jejich naplnění? 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                             

 

 

 

Návrh hodnocení: 

 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 

 

Podpis: 

 

     

PhDr. Jan Voda, Ph.D. 

 


