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Předkládávaná bakalářská práce je zaměřena na zcela relevantní a, navzdory mediálnímu pokrytí, 

dosud velmi málo empiricky probádanému tématu, jímž je zavedení povinné maturitní zkoušky 

z matematiky z perspektivy učitelů a ředitelů středních škol (SŠ). Práce je přehledně a logicky 

strukturovaná (s výjimkou absence diskuze, viz dále), obsahuje vhodně formulované výzkumné cíle 

a otázky zaměřující se obecněji na klasifikaci ředitelů a učitelů SŠ jako aktérů vzdělávací politiky. 

Konkrétněji jsou pak, v návaznosti na tematiku výzkumu, zkoumány přesvědčení obou skupin 

aktérů k již uzákoněnému zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky, a to využitím 

kvalitativního přístupu (opět vhodně voleného s ohledem na dosavadní nedostatek empirické 

evidence ve zkoumané oblasti). Z metodologického hlediska je využita analýza aktérů, dále pak 

desk research a polostrukturované rozhovory s celkem osmi zainteresovanými aktéry (4 ředitelé, 2 

zástupci ředitele a 2 učitelky, všichni vyučující matematiku více než 10 let). Teoretickými 

východisky práce jsou poznatky o aktérech vzdělávací politiky, hodnotách, zájmech a 

přesvědčeních aktérů vzdělávací politiky, přičemž systém přesvědčení je vztažen k teorii 

advokačních koalic. Pro vyjasnění pozic zkoumaných typů aktérů v kontextu vzdělávací politiky 

ČR práce též zahrnuje souhrn základních poznatků o učitelích a ředitelích SŠ, vč. jejich zákonně 

vymezených pravomocí (str. 17-21). Totéž platí i o procesu zavedení povinné maturitní zkoušky vč. 

předmětu matematika (str. 22-23).      

Zřetelnými klady práce jsou metodologie a empirická zjištění, využívající data z osmi rozhovorů 

s aktéry z různých typů SŠ, jichž se maturitní zkouška z matematiky týká (což považuji na 

bakalářskou práci za nadprůměrné). Autor práce pak vhodně využil zjištěná přesvědčení z 

rozhovorů v empirické části práce, ve které je uvádí na třech úrovních obecnosti v souladu s teorií 

advokačních koalic (vč. explicitních citací dokládající vybraná přesvědčení). Způsob aplikace teorie 

advokátních koalic na zkoumaný problém je tedy též zřetelným kladem práce. Totéž platí o 

formálních aspektech vč. dostatečného množství využité literatury, ve které by však mohlo být 

zastoupeno více zahraničních zdrojů (zejm. s ohledem na přestavení teorie advokačních koalic).         



 

 

 

 

Určitou limitaci práce spatřuji, vzhledem k bohatosti a relevanci využitého teoretického aparátu, 

v absenci diskuze. Empirická zjištění totiž generují potenciálně zajímavé poznatky (např. žádný 

z respondentů nevidí pro povinnou maturitu problém ve způsobu výuky matematiky v hodinách, ale 

zejména v diverzitě poskytovatelů (typů SŠ) a jejich rozdílných misí, pouze jeden zřetelný zastánce 

povinné maturity z matematiky, chybějící (v práci) zmínky o administrativní (ne)náročnosti apod.), 

jež by mohly být v diskuzi uvedeny a podrobněji rozebrány, též s ohledem na hodnoty/zájmy aktérů 

(etatismus, liberalismus, paternalismus, svobodná rozhodnutí rodičů apod., str. 12-13 práce). Totéž 

platí i o nevyužitém potenciálu vysvětlení možných rozdílných přesvědčení z hlediska pozic - 

ředitelů vs. učitelů, s nimiž je pracováno v teoretické rovině, nikoliv však explicitně v empirické 

části analýzy. Zároveň je otázkou, zda-li jsou identifikovaná přesvědčení (postoje) čistě binární 

kategorie (pro, proti, str. 26, tab. 4) a zdali se v hluboce utvořených přesvědčeních (deep core) nedá 

– s ohledem na nejednoznačnost postojů k zavedení (spíše odmítání?) a předkládanou empirickou 

evidenci – též hovořit o kombinací tradičního a flexibilního pohledu („flexibilní institucionalista“) 

s následnou implikací pro policy a secondary beliefs. Tento aspekt je možné diskutovat při 

obhajobě práce.   

 

Celkově se však jedná o nadprůměrnou, pečlivě zpracovanou bakalářskou práci, která v plném 

rozsahu splňuje kritéria a požadavky na tento typ práce.      

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci p ijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „B“. 
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