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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
 

Název diplomové práce: Individuální vzdělávání – řízení změny 
Autorka práce:  Bc. Tomáš Kahan 
 

V úvodu svého hodnocení musím konstatovat, že jsem rád, že jej vůbec mohu 
psát. Napsání diplomové práce trvalo, Bc. Tomáši Kahanovi, čtyři roky. Podívám-li se 
dnes na její obsah a porovnám-li jej s podobou prvního projektu, najdu jen kontury, které 
však dostatečně zvýrazňují autorovo dlouhodobé profesní směřování. Pokud bych měl 
tyto kontury pojmenovat, volil bych nejspíše spojení jako – ústavní výchova, projektové 
řízení změn a vyšší kvalita vzdělávání. Ze zvolených sousloví by čtenář tohoto hodnocení 
mohl nabýt dojmu, že diplomová práce obhajuje systém ústavní výchovy a předkládá 
před něj pouze nové kvalitativní výzvy. Opak je však pravdou. Diplomant, ačkoliv je sám 
ředitelem dětského domova, podporuje proces deinstitucionalizace ústavní péče. Ani 
velcí optimisté však nevěří, že by se deinstitucionalizace ústavní péče v brzké době 
dostala mezi priority české politické agendy.  Autorovi práce jde o změnu současného 
stavu ústavní péče v rámci nastavených legislativních mezí. Proto hledá oblasti 
intervence, které by v současném systému způsobily významné kvalitativní posuny. 
Nepřekvapivě tak směřuje svou pozornost k tématu školní úspěšnosti dětí s poruchami 
učení. Do vzdělávání této cílové skupiny pak zapojuje nově zaměstnané speciální 
pedagogy a aktuálně proškolené stávající pedagogické pracovníky. Průběh a úspěšnost 
své intervence zachycuje pomocí školního hodnocení, kterého dosahují do výzkumu 
zapojení jedinci. 

 
Členění práce je obvyklé. V rozsáhlejší teoretické části autor nejdříve, poměrně 

obšírně, zdůvodňuje volbu tématu, aby se následně věnoval popisu stavu, ve kterém se 
aktuálně nachází česká ústavní péče. V této kapitole se krátce zastavuje u tematiky řízení 
vybraných zdrojů (lidé a finance) a řízení vybraných procesů (plánování, supervize, 
projektové řízení). Součástí této kapitoly jsou také glosy ke stavu slovenské, britské a 
ukrajinské ústavní péče. V závěru kapitoly je zařazen, z mého pohledu zajímavý, popis 
dopadů, které ústavní péče měla/má na vývoj jedince. Třetí kapitola tematicky patří do 
praktické části, protože obsahuje popis stavu, ve kterém se nacházely do výzkumu 
zapojené dětské domovy před zahájením jejích změny. V této kapitole jsou definovány 
cíle změny a hypotézy týkající se očekávaných dopadů. Těmi má být především lepší 
školní prospěch 95 dětí pocházejících z pěti dětských domovů Libereckého kraje, 
respektive jejich lepší školní hodnocení a vyšší motivace k učení. Za zbytečně rozsáhlý 
považuji úvod čtvrté kapitoly. Autor v něm popisuje průběh jednotlivých projektových 
fází a zbytečně podrobně a nepříliš opodstatněně se zabývá popisem marketingové 
strategie projektu. Ze čtvrté kapitoly stojí za zmínku ještě metodologie a především 
výsledky, kterých diplomant při řízení změny dosáhl.  

 
Metodologii výzkumu Bc. Tomáš Kahan převzal od Doc. O. Matouška a Mgr. H. 

Pazlarové (78) a převzal ji včetně všech jejích úskalí, kterých si byl zjevně vědom (80-
81). Je škoda, že prezentaci a interpretaci dosažených výsledků (87 – 88) autor věnuje tak 
málo prostoru. Závěry, ke kterým dochází vyznívají velmi povzbudivě, zároveň však 
vyvolávají otázku na kolik vynaložené úsilí přispěje ke zlepšení školní úspěšnosti 
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sledovaných dětí na středních školách a následně pak při přechodu na trh práce. 
Hledáním odpovědi na tuto otázku by se tak mohla zabývat některá budoucí práce. 

 
Diplomovou práci  zakončují doporučení. Ta nepostrádají systémový dopad, na 

druhou stranu v nich postrádám jakékoliv ekonomické kalkulace, které v době škrtání 
nákladů a hledání úspor ve veřejných rozpočtech považuji za zcela nezbytné. K práci 
mám navíc připomínku formálního charakteru. Z jejího obsahu je zřejmé, že práce 
neprošla dostatečnou jazykovou korekturou. Výskyt překlepů a pravopisných chyb je, 
zvláště v některých částech neúměrný, významu práce a zbytečně ji degraduje. 
 
 
Otázka k obhajobě diplomové práce: 
 
a) Dokážete posoudit, nakolik realizované projekty u respondentů přispěly k širšímu nebo 
náročnějšímu výběru střední školy, případně ke zdárnějšímu přestupu na trh práce? 
 
Závěrem tohoto hodnocení prohlašuji, že diplomová  práce, Individuální vzdělávání – 
řízení změny, splňuje nezbytné požadavky a klasifikuji ji stupněm dobře. 
 
V Praze 29.srpna 2011 
Hodnocení zpracoval: Mgr. Petr Vrzáček 


