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Z hlediska tématu disertační práce se autorka musela vypořádat, jak sama uvádí (s. 10), s jedním 

problémem. Většinu z toho, co chtěla řešit, řešil národní projekt Cesta ke kvalitě (nuv.cz/ae, období 

realizace 2009 - 2012). Vlastní disertační práci pak zaměřila na rozvoj školy prostřednictvím budování 

profesního společenství učitelů a školu jako učící se organizaci. Našla si tak bílé místo v tématu 

autoevaluace školy a přitom místo zásadní. Originalita práce spočívá v propojení obou témat a 

zejména v užším zaměření na prostředí středních a vyšších odborných škol, kde autorka těží nejen ze 

svých zkušeností majitelky a manažerky jedné takové školy, ale i aktivní členky rady Sdružení 

soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, členky koordinačního výboru Asociace vyšších odborných 

škol a Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání při MŠMT. Členství v těchto orgánech dává 

autorce nejen větší vhled do sledovaného tématu, ale umožnilo i kvalitně realizovat empirickou část 

práce díky ochotě kolegů stát se respondenty jejího výzkumu. 

Práce v celkovém rozsahu 136 stran (bez literatury a příloh) je logicky členěna na teoretickou (51 s.) a 

empirickou část (62 s.). K přehlednosti práce přispívá i seznam grafů a schémat a seznam použitých 

zkratek. Přiložen je dotazník, který byl využit při vlastním empirickém výzkumu. Po formální stránce 

disertační práce splňuje očekávání, obsahuje český i anglický abstrakt a klíčová slova. 

V teoretické části se autorka věnuje vymezení pojmů evaluace, autoevaluace, vlastní hodnocení, 

hodnocení, hodnota, kvalita, jakost. Činí tak s odkazem na aktuální českou i zahraniční literaturu a 

relevantní internetové zdroje. Dále se zabývá legislativou v oblasti autoevaluace škol. Následují 

popisy systémů řízení kvality, kdy vedle sebe staví SWOT analýzu, ISO, EFQM, CAF, certifikaci IES, 

Demingův cyklus – PDCA, SCIO testy. Otázkou spíše diskusní je, zda ve všech případech lze mluvit o 

„systémech řízení“ a zda je tedy možné je takto klást vedle sebe. Před shrnutím teoretické části je 

uvedena kapitola zaměřená na profesní společenství učitelů, metody profesního rozvoje a školu jako 

učící se organizaci. 

K teoretické části práce je možné vznést následující připomínky týkající se práce se zdroji: 

1. Na s. 18 si následující věta žádá odkazy na zdroje „Ze zahraniční i české literatury, zabývající 

se profesním společenstvím, jednoznačně vyplývají hlavní charakteristiky, požadavky a 

způsoby práce, které vedou k vytváření kooperativních uskupení v rámci oborů i mezi obory 

na jedné škole, jakož i napříč školami.“ 

2. Na s. 18 nepokládám za vhodný česko anglický termín „profesní development“. Není u nás 

užíván a není důvod tento novotvar zavádět. 

3. Podle koho je převzato třídění oblastí evaluace na s. 21? Nebo je to vlastní autorčin návrh? 

Proč nedáno do souvislosti např. s tříděním podle Průchy (Pedagogická evaluace, 1996)?  

4. Citát z Rossiho na s. 20 se týká evaluace programu. Proč je zde tento delší citát uveden, když 

má k tématu evaluace školy spíše dále? 

5. Na s. 23 je uvedeno „Podle České školní inspekce …“. Není uveden odkaz na přesný zdroj ČŠI. 

6. Na s. 24 jsou uvedeny oblasti autoevaluace. Jedná se o doslovný přepis oblastí z dříve platné 

vyhlášky 15/2005 Sb. Tato citace zde chybí. 

7. Na s. 32 je citováno z publikace Chvál, M. a kol. Školy na cestě ke kvalitě (2012). Tato citace 

zde není uvedena. 

8. Na s. 33 a 34 jsou uvedeny některé věty převzaté z internetového zdroje Otázky a odpovědi 

na webových stránkách projektu Cesta ke kvalitě. Toto převzetí zde není uvedeno. 

9. V některých kapitolách citace zcela chybí (4.3 – 4.7), přitom je zjevné, že musí jít o čerpání 

informací z nějakých zdrojů. 



10. V kapitole 4.8 chybí kritický přístup k metodě Barev života. Bylo by dobré seznámit se 

stanoviskem Unie psychologických asociací k této metodě. 

Pokládám za důležité, aby součástí pojednání o autoevaluaci školy byl věnován prostor i akontabilitě. 

Tomuto tématu se autorka nevěnovala. Přitom právě v prostředí soukromých škol a SOŠ může 

nabývat specifických významů v porovnání např. se státními základními školami. 

Uvedené připomínky k teoretické části práce lze patrně přičíst na vrub publikační neobratnosti 

autorky. V žádném z uvedených případů nebyl identifikován problém, že by autorka úmyslně 

přebírala delší pasáže textu od jiných autorů bez citace. Problém se spíše týká toho, že se vyskytuje 

pár krátkých pasáží textu, které autorka převzala z internetových zdrojů a na daném místě přesně 

necitovala podle zvyklostí. Ale odkaz na internetový zdroj je „v blízkosti“ daného místa uveden. Jistý 

problém vidím v tom, že autorka v seznamu literatury a odborných pramenů uvedla mnohem více, 

než na které v textu odkazuje. Vyvstává tak otázka, zda byly skutečně všechny tyto zdroje využity a 

jak. Při namátkové kontrole první pětiny pramenů bylo v textu citováno jen asi 30 % z uvedených. 

V kontextu výše uvedených připomínek se spíše zdá, že autorka s prameny skutečně pracovala, jen na 

příslušném místě odkazy patřičně neuvedla. Hůře se tak identifikují myšlenky její vlastní a myšlenky 

autorů, ze kterých čerpala. 

Cíl empirického výzkumu autorka formulovala takto: „Cílem empirického výzkumu je zjistit, jaký je 

aktuální stav v provádění vlastního hodnocení na středních školách, a zda existují rozdíly v názorech 

vedení škol na jeho provádění a zapojení pedagogů do něj, dle vybraných charakteristik.“ (s. 68) 

Empirický výzkum je založen na 209 odpovědích ředitelů škol v dotazníku a následném rozhovoru 

s osmi z nich. Rozhovory byly polostrukturované a vycházely z předchozího dotazníkového šetření. 

Těchto osm respondentů pro rozhovor bylo velmi vhodně vybráno. Přehledné tabulky 1 a 2 na s. 116-

117 dobře charakterizují respondenty rozhovorů a jejich dobrý výběr z hlediska pestrosti zkušeností a 

přístupů. Tento základní rámec výzkumu je pro daný účel vhodný a těží z kombinace výhod a limitů 

kvantitativního a kvalitativního přístupu. K empirické části mám přesto několik otázek a připomínek: 

1. Sběr dat pomocí dotazníku byl realizován ve dvou etapách lišících se populací oslovovaných 

škol. Následně byla data sloučena pro jednotné zpracování. O jaké populaci škol jsou výsledky 

kvantitativní části vypovídající? Nemohlo se stát, že by na stejný dotazník odpověděli ředitelé 

dvakrát, v každé etapě jednou? 

2. Oč se opírají autorčina tvrzení na s. 70 „že zvolená metoda dotazování a následné komparace 

a analýzy jsou validní“ a že „... zvolené metody považujeme za reliabilní“. Prosté konstatování 

bez nějakých dokladů je nepřesvědčivé. 

3. Je zvláštní, že nikdo z respondentů nesouhlasil s nahráváním rozhovoru. My se s touto 

neochotou respondentů setkáváme spíše výjimečně. 

4. Na s. 90 je uvedeno „se střední hodnotou a rozptylem μ – 2σ, μ + 2σ“. Uvedené není 

rozptylem, ale přibližně 95% intervalem spolehlivosti pro střední hodnotu. 

5. Rezervy jsou v prezentaci výsledků dotazníkového šetření. Škoda, že v grafech nejsou 

uvedeny přesné hodnoty. Bez nich se grafy hůře čtou a ne se všemi hodnotami je v textu 

pracováno. Někdy jsou výsledky zastřené. Např. na s. 77 u grafu č.1. Když je možné 

zaškrtnout v otázce více variant odpovědi, co pak znamenají sloučené kategorie v grafu? 

Např. G + VG + K. Jsou to jen školy, které mají všechny tyto typy v rámci jedné školy nebo jsou 

to i ty, kde je i samostatné G nebo VG nebo K? Kde jsou hranice mezi těmito kategoriemi? 

6. Zpracování škál (kap. 8.1.3) by bylo vhodnější pomocí sloupcových grafů (body škály 

poskládány za sebou a možno dát všechny položky do jednoho grafu). Výsledky by byly 

přehlednější. 

7. Graf č. 19: Tento vztah mezi dvěma proměnnými by lépe ukázal korelační koeficient. Tabulka 

korelačních koeficientů mezi škálovými otázkami by prezentaci výsledků prospěla. 

8. Škoda, že nebylo využito dodatečné validace rozhovoru respondenty samotnými. Nebo to 

alespoň není z textu patrné. 



9. Věrohodnost výsledků z rozhovorů je oslabena tím, že nejsou uváděny přímé citace 

respondentů. Občas vyvstává otázka, zda to tak respondenti mysleli, nebo výsledné tvrzení je 

názorem autorky. Naštěstí si toho je autorka dobře vědoma, kdy na s. 126 uvádí, že „s 

možností subjektivního zkreslení jsme tam museli mnohdy doslova „bojovat“, aby nedošlo 

k nežádoucím korekci získaných výsledků“. 

10. Na s. 120 u bodu 1 autorka uvádí: „Všichni ředitelé nakonec v rozhovoru došli k závěru, že 

….“. To navozuje otázku, zda nakonec respondenti neodsouhlasili to, co si přála autorka 

výzkumu. Tato otázka vyvstává i u bodu 5 na s. 121, kdy autorka mluví o pozici „externího“ 

koordinátora – metodika. Je otázkou, zda tento návrh vzešel od respondentů, nebo jej jako 

dobrý nápad autorce výzkumu odsouhlasili. 

11. Na s. 98 interpretace odpovědí otázky č. 9 v rámečku výrazně přesahuje to, co otázka zjišťuje 

a jsou do ní více promítnuty názory autorky. 

12. Podobně na s. 109. Styl vedení nebyl sledován, tvrzení autorky je jejím odborným 

přesvědčením nikoliv výsledkem výzkumu. 

13. V kapitole 9 se autorka systematicky vyjadřuje k jednotlivým výzkumným hypotézám. 

Hypotézy nebyly statisticky testovány. Přesto se k nim autorka vyjadřuje ve smyslu, že se 

„potvrdily“. Škoda. Statistické prověření, byť s orientačními výsledky, mohlo být provedeno. 

Autorka pracuje nepřesně s pojmem „korelace“. Korelační koeficient spočítán nebyl ani tam, 

kde se to z hlediska dat přímo nabízelo (např. u hypotézy 1). 

Přes výše uvedené je patrná přednost autorky při zpracování empirické části, že má do sledované 

problematiky velký vhled a dokáže výsledky interpretovat v různých širších souvislostech. 

 

Závěr: 

Slabá místa práce jsou ve způsobu nakládání s prameny a použitou literaturou. Vlastní text však 

přesvědčivě ukazuje, že autorka s uvedenými prameny skutečně pracovala. Další slabinou je 

prezentace výsledků empirického výzkumu. Uvedené připomínky se týkají vesměs návrhů na 

vylepšení. Vlastní věrohodnost výzkumu a závěrů tím není nijak zpochybněna. Autorka při 

interpretaci výsledků vhodně využila i svých bohatých zkušeností z prostředí středních a vyšších 

odborných škol. I přes uvedené výhrady tedy práce splňuje požadavky standardně kladené na 

disertační práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: prospěla 

 

V Praze dne 16. 5. 2016 

 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 


