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Studentka si pro svoji práci zvolila téma, o kterém se v poslední době hodně diskutuje: nárůst 

neveřejných škol v České republice. Jak autorka ukazuje, jen v posledních třech letech došlo 

ke vzniku (resp. zapsání do školského rejstříku) skoro sta základních neveřejných škol. 

Přestože diskuse na toto téma je často velmi intenzivní (až vyhrocená), doposud jsme neměli 

v podstatě jakoukoli empirickou evidenci, na jejímž základě bychom mohli vést věcnější 

diskuse. Autorka si vzala za úkol tuto mezeru překlenout a poskytnout hloubkový přehled o 

tom, jaké školy vznikají, jaké jsou faktory ovlivňující vznik těchto škol a jakým způsobem 

fungují. Předně je tedy třeba ocenit odvahu studentky pustit se do neprobádaného území. Jde 

bezesporu o práci s vysokou přidanou hodnotou jak pro praxi, tak teorii. Na práci je vidět 

dlouhodobé a systematické úsilí, které práci věnovala, stejně jako její pečlivost a tvořivost při 

zpracování.  

Práce je srozumitelně a přehledně strukturována do 9 hlavních kapitol. V první kapitole 

jsou představena teoretická východiska, která se opírají zejména o tvorbu nabídky a poptávky 

ve vzdělávání a také teorii „exit, voice and loyalty“ Alberta Hirschmana. V druhé kapitole 

jsou vymezeny základní pojmy, které autorka používá. Oceňuji přitom, že jenom nepřejímá 

definice jiných, ale sama se snaží o vlastní vymezení pojmů. Třetí a čtvrtá kapitola je již 

věnována přehledu situace v České republice. V páté kapitole je přehledně a podrobně 

rozvedena metodologie práce a jsou stanoveny cíle práce a výzkumné otázky. Samotné jádro 

práce spočívá v analýze zjištěných dat v kapitolách 7, 8 a 9. Práce je ukončena závěrem, který 

shrnuje hlavní zjištění práce a zároveň naznačuje možné cesty pro budoucí výzkum. 

Hlavním formulovaným cílem práce je „identifikovat a popsat typy nových škol, které 

ve školních letech 2014/2015 – 2017/2018 vznikly“. Hlavní výzkumné otázky jsou pak 

následující: „Jaké typy nově vzniklých škol můžeme identifikovat? Jakým způsobem fungují 

nově vzniklé školy? Kdo je jejich zřizovatelem? Na jakých principech staví svou výuku? Jaké 

jsou možné příčiny nárůstu počtu škol postavených mimo systém veřejných škol? Změnila se 
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očekávání dnešní generace rodičů vůči školským zařízením? Pokud ano, tak v čem? Vstupují 

dnes noví aktéři do tvorby vzdělávacího systému ČR? Pokud ano, tak jací?“ Domnívám se, že 

autorce se podařilo cíl práce splnit a výzkumné otázky zodpovědět, byť samozřejmě 

výzkumný design neumožňoval úplné zodpovězení těchto otázek (na to by bylo potřeba 

rozsáhlého výzkumného šetření škol i rodičů). 

Práce vychází z  dobré znalosti zahraniční literatury, což vede k tomu, že je vhodně 

teoreticky ukotvena. Velmi ale oceňuji, že autorka se odbornou literaturou sice inspirovala, 

ale zároveň formulovala své hypotézy s jistým kritickým nadhledem. Stanovila si následující 

hypotézy toho, proč dochází ke vzniku neveřejných škol: 

1) Demografický vývoj – zvýšení počtu žáků a nedostatek míst ve veřejném školství. 

2) Nespokojenost s veřejným školstvím. 

3) Nárůst zájmu rodičů o vzdělávání. 

4) Snaha o vznik elitářských škol – segregaci elit. 

5) Soukromé školy jsou zakládány za účelem zisku. 

6) Soukromé školy poskytují možnost, jak se vyhnout inkluzi ve veřejném školství. 

7) Soukromé školy se pro rodiče stávají „novým módním trendem“. 

Některé tyto hypotézy přímo navazují na teoretická východiska, jiná jsou vytvořena na 

základě „sociologické imaginace“ autorky, což je tak přínosem i pro teorii. 

Empirický výzkum je založený na datech z veřejně dostupného Rejstříku škol a 

školských zařízení, který poskytuje základní informace o zapsaných školách. Celkem bylo 

analyzováno 97 škol, které byly zapsány do Rejstříku v letech 2014/2015 – 2017/2018. O 

každé škole zvlášť byly v období od února 2017 do listopadu 2017 dále zjišťovány různé 

doplňující informace, a to prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek nebo 

osobním dotazem. Jinak řečeno, autorka sama si vytvořila datový soubor, kódovaný do 

předem formulované matice, který dále analyzovala. Už jen tento samotný sběr dat byl velmi 

náročný a je potřeba jej ocenit.  

Zajímavých a podnětných zjištění je ovšem v práci více. Ukazuje se, že pravděpodobné 

důvody vzniku škol se mohou poměrně lišit, stejně jako se liší fungování jednotlivých škol. 

Jak je uvedeno výše a jak sama velmi správně podotýká i autorka, pokud bychom se chtěli 

dozvědět o motivaci rodičů více a zároveň poznat opravdové (reálné) fungování škol, museli 

bychom realizovat další náročný sběr dat. Již data sebraná pro tuto práci ovšem umožňují 

s velkou mírou spolehlivosti konstatovat, že primární příčinou vzniku neveřejných škol není 
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ani nedostatek kvantitativních kapacit veřejných škol, ani snaha rodičů poskytnout svým 

dětem vzdělání, které jim dá „akademický náskok“ před ostatními dětmi. Zdá se, že 

většinovým důvodem je vzrůstající nespokojenost s veřejnými školami a změna požadavků 

rodičů na to, jak má škola vypadat. Stále více rodičů očekává od školy progresivnější metody 

výuky a lepší komunikaci mezi školou a rodiči. I když to takto autorka přímo neformuluje, lze 

říci, že to, co dříve bylo považováno za „alternativní“ je dnes pro stále více rodičů 

považováno za „standardní“.  

Pokud jde o formální stránku práce, lze konstatovat, že práce je napsána srozumitelným 

a kultivovaným jazykem a pečlivě zeditována. V práci je jen minimum překlepů, což zvyšuje 

užitečnost a přístupnost práce. Na závěr je třeba zopakovat, že téma práce je zcela nové a 

přináší originální i užitečné poznatky. Studentka na své práci systematicky, dlouhodobě a 

intenzivně pracovala. Konzultovala pracovní verze práce a pečlivě se snažila zapracovat 

všechny připomínky. Věřím, že její poznatky brzy najdou uplatnění ve vzdělávací politice a 

přispějí k věcnějším debatám na toto téma.  

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji 

známkou „A“. Doporučuji také vybrané části diplomové práce publikovat v odborných 

časopisech. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaké jsou hlavní praktické implikace Vaší práce? Co by se mělo, podle Vašeho 

názoru, dělat s rostoucím zájmem rodičů o neveřejné školy? Mělo by MŠMT tuto 

poptávku nějak regulovat? Proč ano či ne? 
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