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ZÁPIS 
 

Zápis z obhajoby disertační práce 

 

 

 

Studentka:  PhDr. Dana Čapková 

Datum narození: 11.10.1960 

ID studia:  131806 

Studijní program: Pedagogika 

Studijní obor:  Pedagogika 

Název práce:  „Autoevaluace na středních školách“ 

Jazyk práce:  čeština 

Jazyk obhajoby: čeština 

Školitel:  doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

Oponenti:  doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

Datum obhajoby: 21. 6. 2016 

Místo obhajoby: UK FF v Praze, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 224 

Termín:  řádný 

Předseda komise: doc. PhDr. Jaroslav Koťa 

 

 

Přítomní:  

doc. PhDr. Jaroslav Koťa – předseda 

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. (nehlasuje) 

prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. 

PhDr. Hana Krykorková, CSc. 

doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.  

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 

 

 

 

09:00 Předseda komise doc. J. Koťa zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné členy komise a 

přítomné oponenty. Přítomným pak představil studentku.  

09:05 Školitelka doc. H. Kasíková seznámila přítomné stručně se svým hodnocením studentky, 

jejího studia a její disertační práce, které uvedla ve svém písemném vyjádření. 
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09:10 Studentka seznámila přítomné s koncepcí své disertační práce. Sdělila zejména základní 

teze své práce a její tematické zaměření. Cílem práce je postihnutí vzájemného vztahu mezi 

autoevaluací školy a profesním rozvojem učitelů - a dále pak vyhodnocení vlivu vedení školy na 

vnitřní proces zkvalitňování autoevaluace. Práce má teoretickou a empirickou část. Cílem 

empirické části je technikou dotazování zjistit, jaký je stav provádění autoevaluce na středních 

školách v ČR. 

09:25 Oponentka doc. J. Němcová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Pozitivně hodnotila přínos 

práce pro rozvoj pedagogické teorie dotýkající se klíčových témat práce. Položila studentce tuto 

otázku: Jak budou dále propagovány výstupy práce? 

09:30 Oponent PhDr. M. Chvál seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, 

že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položil studentce tyto otázky: Probíhala 

validace rozhovorů s probandy? Náměty k diskusi: problematická práce se zdroji, formální 

nedostatky v užitých citacích a v seznamu použité literatury; chybí statistické testování hypotéz.  

09:35 Studentka reagovala na vyjádření školitele:  -  

09:36 Studentka reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky: Použité metody – 

rozhovory jsou široce využívány ve školské praxi a nebyly podrobeny validaci. Studentka si 

uvědomuje přednesené výhrady k těmto metodám a opírá se o souhlasné stanovisko k jejich 

používání vydané Unií psychologických asociací ČR, byť je metoda hodnocena jako 

problematická. Ve zmíněných nedostatcích v používání citací studentka souhlasí s formálními 

pochybeními a vysvětluje dílčí nesoulad, který byl oponentem vytýkán. Na dotaz směřující ke 

statistickému testování hypotéz studentka zmiňuje korelační koeficient a jeho použití v práci.  

Z hlediska další práce s nabytými výsledky studentka seznamuje komisy s plány na jejich 

prezentaci v odborných časopisech, se záměrem poskytnutí zpětné vazby dotčeným školám, kde 

byl výzkum prováděn, plánováno je i další rozvíjení tématu v rámci odborných společností, jíž je 

autorka členkou.  

09:40 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studenta: PhDr. M. Chvál: Proč není v práci 

zapracováno téma akontability? Odpověď: Téma přesahuje rozsah práce. 

09:45 Předseda komise zahájil diskusi. 
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V následné diskusi vystoupil: doc. J. Valenta: Jak je zpracována metodologie hloubkových 

rozhovorů? Odpověď: Autorka vysvětlila, z jakého modelu vycházela, avšak bez provedení 

zpětné validace. 

PhDr. H. Krykorková: Který evaluační nástroj je autorkou používán či preferován v její 

pedagogické praxi?  Odpověď: SWOT analýza, dotazníky. 

doc. R. Jedlička: Byly zaznamenány rozdíly v odpovědích ředitelů různých typů středních škol 

(např. gymnázií, SŠ, SOU, atd.)?  Odpověď: Nebylo zkoumáno, pouze u ředitelů gymnázií bylo 

patrné výraznější odmítání evaluace externí intervencí (např. zřizovatelem). Dotaz: Byly 

zkoumány rozdíly v postojích mužů a žen? Odpověď: Nebylo zkoumáno.  

09:50 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studentku a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala 

zdvižením ruky, počet členů komise 8 – přítomno členů komise 8 – kladných hlasů 8, záporných 

hlasů 0. 

 

Obhajoba disertační práce byla klasifikována - prospěla. 

 

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Šusta 

Jméno a podpis předsedy komise: 

doc. PhDr. Jaroslav Koťa 

 

 

 

Jméno a podpis dalšího člena komise: 

PhDr. Martin Strouhal, PhD. 

 


