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Diplomová práce se věnuje problematice zavádění inovací ve vzdělávání z pohledu aktérů. 

Autorka v práci popisuje současnou situaci zavádění inovací ve školství a  hledá příčiny, proč k 

zavádění ne/dochází. V práci jsou podrobně rozebrány vnitřní podmínky (osobnost učitele, 

motivace, inovativní potenciál) a vnější podmínky (legislativní ukotvení, financování, personální 

zajištění). Diplomová práce využívá design případové studie a podrobně se věnuje zavádění konkrétní 

inovace – Hejného metody výuky matematiky na konkrétní základní škole.  

Téma práce je jednoznačně možné označit za velmi aktuální a pro vzdělávací politiku zásadní. 

Autorka se v celé problematice dobře orientuje, diplomová práce je zpracována velmi kvalitně, 

přidanou hodnotou jsou jak poznatky v oblasti vzdělávací politiky, tak zdařilá aplikace vytvořeného 

konceptuálního rámce na výzkumný problém. Autorka si jasně a srozumitelně stanovila cíle a 

výzkumné otázky, na které byla následně schopna v práci odpovědět. Výzkumné otázky jsou 

formulovány v obecnější rovině, autorka je ale ilustruje i na konkrétním případu Hejného metody v 

konkrétní škole. Strukturace práce je velmi přehledná a autorkou dobře promyšlená.   

Práce pracuje se složitým konceptuálním rámcem, který je sestaven z několika teorií/modelů, 

konkrétně využívá fázový model veřejněpolitického cyklu, Teorii tří proudů, analýzu silových polí a 

Model změny. V práci je identifikován promotér politiky a odpůrce změny, dále jsou odhaleny formující 

podmínky (systémové, osobní, organizační a sociální). Na první pohled působí koncepeptuální rámec 

pro čtenáře trochu „překombinovaně“, neboť provazuje mnoho prvků. Autorka však vhodně pracuje se 

všemi zmíněnými koncepty a skutečně je využívá pro uchopení výzkumného problému.   

V diplomové práci je využit design případové studie, autorka se zaměřila na zavádění jedné 

konkrétní inovace – Hejného metody výuky matematiky na konrétní základní škole. Autorka 

realizovala celkem 24 polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry (učitelé, ředitel, experti). 

Samotná kapitola věnující se metodologii je rovněž velmi podrobně a přehledně zpracovaná, velmi 

kvalitně jsou zde rozebrány i přínosy a limity zvoleného přístupu.  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím odborné literatury a dat (jak primárních, tak 

sekundárních). K práci nemám rovněž žádných výtek z hlediska věcné správnosti. Argumentace 

autorky je kvalitně zpracovaná a přesvědčivá. Práce je na vysoké úrovni i z hlediska stylistiky textu 

a formálního zpracování.    

  

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „výborně“. 
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