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Alžběta Jarešová se ve své práci zaměřila na zavádění inovací ve vzdělávání, konkrétně na zavádění 

Hejného metody na vybrané základní škole. Práce je tedy případovou studií, a to hned ve dvojím 

řezu: případem je konkrétní metoda a konkrétní škola. Na proces zavádění inovace nahlíží autorka 

perspektivou teorie tří proudů (dále TTP), kromě toho využívá i Lewinův model změny a analýzu 

silových polí. Zvolený mikropohled je pro veřejnou politiku spíše netypický, přesto je práce 

veřejněpoliticky relevantní, velmi aktuální a má velkou přidanou hodnotu. Oceňuji především 

neotřelý řez, poctivé a hluboké provedení případové studie (jedná se asi o nejpropracovanější 

případovou studii, s kterou jsem se zatím ve studentských pracích setkala) založené na 24 

rozhovorech a aplikaci TTP na úrovni školy (nevím o předchozím podobném pokusu, většinou je 

aplikována na úrovni vlády či ministerstva, tj. studentka de facto rozšiřuje záběr teorie). 

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomové práce a ve většině ohledů výrazně 

převyšuje jejich průměrnou úroveň: práce je dostatečně strukturovaná; cíle jsou solidně 

formulované; pro jejich plnění jsou zvoleny adekvátní metody, které jsou velmi hezky popsané 

(včetně vypořádání se s riziky, reflexe pozice autorky a diskuse postupů zvyšující validitu 

výzkumu) a poctivě aplikované; teoretická východiska jsou dobře zvolená, neotřelá, ale zároveň 

promyšlená, velmi hezky vysvětlená a skutečně aplikovaná (včetně závěrečného vztažení zjištění 

k teoriím, ale i k předchozímu vědění); argumentace je podložená, autorka pracuje s literaturou i 

vlastními daty; práce je psaná kultivovaným jazykem a odborným stylem, bez věcných pochybení a 

jen s minimem formálních nedostatků. 

Mám jen několik drobných výhrad a komentářů, které však kvalitu práce nijak zásadně 

nesnižují (a uvádím je spíše jako formativní prvek hodnocení, který může autorce pomoci posunout 

se ještě o kousek dál): 

- na můj vkus je práce možná až příliš strukturovaná a členění do mnoha podkapitol zbytečně 

přerušuje linku vyprávění, zvlášť proto, že kapitoly často nejsou dostatečně propojené; 

- přehled poznání by se více hodilo začlenit přímo do úvodu, stejně jako hodnotová východiska 

(i kvůli krátkosti kapitol); 

- čtenářský komfort by zvýšilo intenzivnější vedení čtenáře, tj. vysvětlování role jednotlivých 

kapitol v textu – to postrádám např. u výkladu některých teorií, které by navíc bylo dobré 

vztáhnout k výzkumným cílům a otázkám (týká se např. politického cyklu), ale i u kapitol 

věnujících se věcným zjištěním (např. kapitole 8 by vysvětlující úvod prospěl); 

- uvítala bych jasnější vymezení záběru práce hned v úvodu nebo v cílích tak, aby bylo od 

začátku jasné, že se práce věnuje jedné inovaci a jedné škole. Toto zaměření by si také 

zasloužilo více okomentovat a zdůvodnit. V tuto chvílí zůstává reálně zacílení práce čtenáři 

hodně dlouho skryto a ten/te tak může mít zcela jiná očekávání, než nakonec práce nabízí; 

- oceňuji snahu o propojení teoretických konceptů do jednoho celku, ale konceptuální rámec je 

hodně složitý a komentář k němu čtenáři v orientaci v tuto chvíli až tak nepomáhá – stálo by 

ještě za to argumentaci rozpracovat, rámec ještě lépe promyslet; 

- rovněž oceňuji explicitní vypořádání se s předchozím zjištěním, teorií a výzkumnými 



 

 

 

otázkami v závěru práce (kapitola diskuse); 

- práci chybí lehkost, je komplikovaně strukturovaná i psaná, občas jsem měla problémy 

pochopit hlavní sdělení a na některých místech působí hodně technokraticky (např. 

systematické vypořádání s teoriemi a koncepty).  

- v práci jsou ojediněle, drobné formální nedostatky – např. je podle mě chybné psát teorie 

s velkými písmeny; odstavce jsou zbytečně oddělovány dvěma způsoby (odsazení prvního 

řádku a mezera mezi nimi); zkratka HM je užívána bez jejího zavedení, občasné překlepy 

nebo opominutí. 

 

Shrnutí: Práce Alžběty Jarešové převyšuje standard diplomových prací jak z hlediska teoretického, 

tak metodologického má i vysokou přidanou hodnotu z hlediska věcného, neboť přináší řadu 

netriviálních zjištění o inovativních procesech na úrovni školy. Proto ji jednoznačně doporučuji 

přijmout k obhajobě a hodnotit známkou „výborně“. Stálo by možná za to některá zjištění 

prezentovat širší veřejnosti ve formě odborného článku. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Existují i jiné aplikace teorie tří proudů na mikroúrovni? V čem spočívá výhoda tohoto 

rámce? 

2. V čem spočívá podle Vás hlavní přínos práce? Jak rozšiřuje vědění o politice a jak pro 

polítiku? 
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