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Matěj Zahradník se ve své diplomové práci věnuje opomíjenému prvku české vzdělávací politiky, a 

totiž školních psychologům, na které nahlíží jako na liniové pracovníky (street-level byokraty) a 

jejich roli v systému zkoumá skrze vztah akontability k ostatním aktérům. Využívá k tomu 

především data z 12 polostrukturovaných rozhovorů s psychology a dalšími experty doplněné daty 

z dotazníkového šetření mezi psychology.  

Přínos práce spočívá už v samotné volbě tématu – školní psychologie stojí zcela stranou zájmu 

vzdělávací politiky a její role a cíle nejsou téměř vůbec vymezeny. Systémový pohled z vnějších 

pozic (tj. ne od samotných psychologů) na tuto oblast zatím zcela chyběl a diplomová práce tak 

zaplňuje jedno z bílých míst. Druhým přínosem je pak aplikace konceptu kontability liniových 

pracovníků, který je dle mého názoru velmi nosný a užitečný pro zkoumání řady veřejných politik a 

jejich aktérů a v České republice stále relativně málo využívaný. 

Předložené práce zcela odpovídá nárokům kladených na diplomové práce: cíle jsou smysluplné, 

jasně formulované a naplněné; metody vhodně zvoleny, detailně popsány a dobře aplikovány; 

teoretická východiska jsou vhodně zvolena a využívány v celé práci; práce je přehledná a dobře 

strukturovaná a autor pečlivě vede čtenáře celým textem; argumentace podložená a bohatá, opřená o 

odbornou literaturu i vlastní data; a v neposlední řadě je práce napsaná kultivovaným a 

srozumitelným jazykem, pečlivě zeditovaná a i z formálního hlediska bez větších nedostatků.  

Vyzdvihnout si dle mého názoru zaslouží především tyto aspekty: 

- Zpracování metodologické kapitoly – jednak pro diskusi omezení zvolených metod a dat, ale 

především pro velmi detailní popis postupu při tematické analýze, včetně charakteristik 

hlavních identifikovaných témat. 

- Teoretické přístupy jsou koherentní součástí celku – odrážejí se ve formulaci cílů a 

výzkumných otázek, slouží jako opora pro výzkumné nástroje (scénář rozhovorů, dotazník), 

jsou k nim vztahovány výsledky šetření. 

- Z pohledu konzultantky práce pak i studentovu svědomitost a samostatnost během celého 

procesu psaní diplomové práce. 

I přes své nesporné kvality práce samozřejmě není dokonalá (jako žádná práce), a proto zde uvádím 

výčet připomínek a nedostatků, na něž jsem narazila. Spíše než o výtky se jedná o upozornění na 

místa, kde ještě je prostor pro vylepšení: 

- Na můj vkus autor nadužívá přímých citací na úkor parafrází. Výrazné je to především 

v kapitole 5, ale platí i pro kapitoly 6.1 a 4. 

- I když práce po formální stránce převyšuje standard, najdou se v ní ještě typografické 

nedotaženosti (jednopísmenné předložky na konci řádků, chybné velké písmeno u položek 



 

 

 

v seznamech na str. 29, 32, 38; nadužívání zvýrazňujícího řezu písma) i ojedinělé chyby 

jazykové (chybějící slova, chybná vazba – např. str. 63, záměna slov – např. „třídní ředitel“ 

na str. 42). 

- S ohledem na provázání teorií s celým zbytkem práce (což bylo pochváleno výše) není 

nejšťastnější zařazení metodologické kapitoly před teoretickou. V popisu témat se totiž již 

odkazuje na teoretické koncepty, s kterými ale zatím čtenář ještě nebyl seznámen. 

- Ne zcela jasné oddělení věcných východisek a vlastních zjištění – některé argumenty o 

postavení a cílech školní psychologie, které (dle mého dojmu) vycházejí až z vlastního 

výzkumu, jsou využívány už v úvodních kapitolách a autor tak zbytečně „plýtvá municí“ a 

práci pak trochu chybí gradace. 

- Závěr práce je především shrnutím a práce tak vyznívá trochu neslaně-nemastně. Pro příště 

(bude-li nějaké) bych doporučila trochu více odvahy a explicitnější snahu o poukázání na 

možné přesahy práce (viz např. otázky k obhajobě). 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, diplomovou práci Matěje Zahradníka doporučuji přijmout 

k obhajobě a hodnotit známkou „výborně“. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Lze na základě Vaší práce formulovat nějaká veřejněpoliticky doporučení? Jaká? 

2. Vyplynuly z Vaší práce nějaká témata či otázky vhodné pro další zkoumání? 
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