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Předložená bakalářská práce Koexistence dvou školních vzdělávacích programů 

v rámci jedné školy si stanovuje zajímavé a s vzhledem k vývoji českého školství 

aktuální výzkumné otázky v oblasti, která není výzkumně příliš pokryta. Ve volbě 

tématu tak lze spatřovat významný přínos práce a výsledky práce mají určitou 

přidanou hodnotu, byť omezenou limity bakalářské práce a některými drobnými 

nedostatky zmíněnými dále v tomto posudku.  

Práce je velmi dobře strukturovaná a autorka přiměřeně využívá relevantní 

literatury i primárních dat. Práce je napsána lehkým a čtivým stylem a formální 

zpracování je až na drobnosti na dobré úrovni. 

Z hlediska metodologického přístupu lze práci charakterizovat jako 

dvojpřípadovou srovnávací studii, s těžištěm v osobních rozhovorech a analýze 

dokumentů. Metody jsou dobře připravené i aplikované, oceňuji velmi odpovědný 

přístup z hlediska pravidel etiky výzkumu, který je v práci dobře zdokumentován. 

Práci lze vytknout několik různě významných problémů.  

Zaprvé. Přestože je práce obsahuje velmi dobrou dokumentaci výzkumného 

postupu, výrazně slabší je argumentace tohoto postupu, tj. proč autorka činila 

konkrétní rozhodnutí ohledně postupu práce tak, jak je učinila. To je projevem 

relativně slabého navázání práce na relevantní teorii, které by autorce pomohla 

vést výzkum. Autorka na str. 14 dokonce uvádí, že „nelze určit teorie“. Přestože 

asi skutečně nelze nalézt teoretické práce v ČR, které by vysvětlovali 

programovou heterogenitu v rámci organizace typu škola, vidím zde poměrně 

zásadní opomenutí teorií z oblasti obecného výzkumu organizací. Problematika 

řízení diverzity business units není neprobádanou oblastí. Například výzkum 

organizační kultury přináší dobrý vhled do otázky, které dimenze organizační 

kultury se mohou/mají na úrovni rozdílných business units lišit a které by měly být 

shodné v celé organizaci, pokud má organizace naplňovat svoji strategii. 
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Zadruhé. Autorka poněkud nepřesvědčivě argumentuje ve věci hodnot. Na str. 27 

sice autorka uvádí úvahu, že „rozdílem je, do jaké míry a jakým způsobem jsou, 

nebo mohou být, tyto hodnoty dodržovány“, nevěnuje této oblasti – možnému 

rozporu mezi deklarovanými a skutečně žitými hodnotami – dostatečnou 

pozornost. V dalším textu již deklaruje (pravděpodobně jen na základě porovnání 

dokumentů, toto není z práce jednoznačně patrné) závěr, že „se programy zásadně 

hodnotově neliší“ (str. 30).  

Zatřetí. Ve vlastní reflexi metod výzkumu (část 2.) autorka možná až příliš opatrně 

formuluje omezení svého výzkumu v oblasti zobecnitelnosti, kdy argumentuje 

spíše v rovině statistické zobecnitelnosti než v rovině pro případové studie 

vhodnější analytické zobecnitelnosti (viz např. Robert K. Yin - Case Study 

Research: Design and Methods, 2015). 

Začtvrté. Práce obsahuje drobné typografické nedostatky, zejména špatné odsazení 

prvních odstavců kapitol.  

Přes výše uvedené výtky doporučuji práci přijmout k obhajobě a navrhuji 

hodnocení práce stupněm velmi dobře.  

V rámci obhajoby doporučuji položit autorce tyto otázky: 

 Jaký výzkumný postup byste zvolila, pokud byste chtěla zkoumat, zda hodnoty 

deklarované v nějakém vnitřním dokumentu organizace (např. školní vzdělávací 

program) jsou také v běžném chodu organizace skutečně přítomné? 

 Mají vámi zkoumané školy svoji programovou diverzitu zmíněnu ve svých 

strategických dokumentech (pokud takové dokumenty mají)? V jakém smyslu? 

 Jaká teoretická východiska lze nalézt v oblasti managementu organizací, pokud jde o 

úspěšné řízení diverzity různých business units? 
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