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Diplomová práce Matěje Zahradníka se zabývá tématem školní psychologie na základních školách 

jako „systémovou součástí vzdělávacího systému, do níž vkládáme prostředky“ (str. 3). Jedná se o 

téma, na něž bývá nahlíženo spíše z perspektivy vzdělávací politiky. Autor ve své práci propojuje 

téma školní psychologie jak se vzdělávací politikou, tak s veřejnou politikou (viz kapitola 4.3. 

akontabilita školních psychologů). 

 

M. Zahradník si stanovil tři hlavní cíle: 1. popis současné situace školní psychologie, 2. porozumění 

roli školních psychologů, představy o jejich cílech, indikátorech jejich naplnění, překážky a přínosy 

školní psychologie, 3. analýza akontability školních psychologů jako street-level byrokratů. Cíle 

diplomové práce jsou stanovené velmi dobře a jsou v práci naplněné na vysoké úrovni.  

 

Teoretický rámec práce je tvořen, jak cíle práce do jisté míry napovídají, teorií akontability, street-

level byrokracie, které autor propojuje v části 4.3. akontabilita street-level byrokratů.  

 

Autor hledal odpovědi na své výzkumné otázky pomocí (zřejmě obsahové) analýzy veřejně-

politických dokumentů a tematické analýzy polostrukturovaných rozhovorů se školními psychology 

(7) a experty na zkoumanou oblast (5). Dalším zdrojem primárních dat byly informace z online-

dotazníku zaměřenou na akontabilitu školních psychologů (celkem vyplnilo dotazník 63 

respondentů ze všech krajů ČR). V souvislosti s použitými metodami analýzy bych měla jenom dvě 

malé poznámky. 1. M. Zahradník velmi podrobně popisuje tematickou analýzu a cituje Brauna a 

Clarka (2006), což je v určitém nepoměru k dalším subkapitolám v metodické části, a to včetně 

dalších odkazů na metodologické zdroje. 2. Jaká byla návratnost on-line dotazníku a jakým 

způsobem byl učiněn výběr respondentů?  

 

Obsahová část diplomové práce sestává z kapitoly 5, kde autor uvádí svá věcná východiska (vývoj 

školní psychologie v ČR, evropské i národní projekty podporující její rozvoj, veřejně-politické a 

legislativní dokumenty). V kapitole 6. (Školní psychologie očima aktérů) a 7. (Akontabilita 

školních psychologů) se věnuje tematické analýze primárních zdrojů.  

 

Celkové hodnocení: Diplomová práce M. Zahradníka je z obsahového i formálního hlediska 

mimořádně kvalitní závěrečnou prací, které téměř není co vytknout. Je mimořádně dobře zacílená, a 

to i z hlediska veřejné politiky, což u tématu školně-psychologického není automatické. Je 

mimořádně dobře napsaná, autor se vyjadřuje jasně a srozumitelně, a zároveň vysoce odborně. Je 

přiměřená také z hlediska délky a použitých zdrojů. Z tohoto důvodu doporučuji práci hodnotit jako 

výbornou a navrhuji autorovi zvážit publikování odborného článku vycházející z jeho 

diplomové práce.  

 

Praha, 18.1.2016       Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 


