
 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd    
Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky www.fsv.cuni.cz  
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 / iss.fsv.cuni.cz / vera.tomandlova@fsv.cuni.cz / +420 251 080 455 1/3 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek oponentky práce 

Autor práce: Ondřej Prokeš 

Název práce: Zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky z pohledu aktérů 
vzdělávací politiky 

Autorka posudku: Magdalena Mouralová 

Ondřej Prokeš ve své bakalářské práci zkoumá pohled učitelů matematiky a ředitelů středních 
škol na zaváděnou povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Práce je datově založena na 
polostrukturovaných rozhovorech se čtyřmi řediteli a čtyřmi učiteli, teoretickou oporou je 
rozlišení různých úrovní přesvědčení aktérů jednoho z prvků teorie advokačních koalic 
(ACF) Sabatiera a ostatních.  

Zvolené téma je vysoce relevantní pro veřejnou a vzdělávací politiku, a to hned v několika 
ohledech: 1) Věcná otázka je velmi aktuální – povinná maturitní zkouška z matematiky je 
kontroverzní politikou, již přijatou, ale dosud nerealizovanou, vzbuzující živou veřejnou 
diskusi. 2) Téma je relevantní i obecněji jako příspěvek do diskuse o tvorbě politiky, podobě 
její implementace a její udržitelnosti, kde se dostává stále více pozornosti nejen 
rozhodovatelům a vlivným skupinám, ale i příjemcům a implementátorům politik na liniové 
úrovni, což jsou právě ředitelé a učitelé. 3) Zvolené teoretické východisko patří aktuálně 
mezi nejvlivnější teoretické rámce ve veřejné politice. Bohužel realizace práce zůstává trochu 
za očekáváním a ve výsledku práce mnoho nového a zajímavého nepřináší. To se nicméně 
u bakalářské práce stává poměrně často. 

Práce si klade za cíl popsat a porovnat postoje a přesvědčení ředitelů a také klasifikovat 
neshody mezi aktéry i aktéry samotné. Výzkumné otázky jsou stanoveny jen dvě dosti 
obecné a popisné (Jaká jsou přesvědčení ředitelů/učitelů ohledně státních maturit 
z matematiky?), chybí mi otázky, do nichž by se promítala zvolená teoretická východiska. 
Bohužel zvolená metodologie s formulovanými cíli zcela nekoresponduje, na klasifikaci 
ani na porovnání skupin autor nemá vhodná data, což v analýze a závěrech (spíše intuitivně 
než vědomě) respektuje, nicméně některé cíle tak zůstávají nenaplněny. Škoda, že nedošlo 
k reflexi této skutečnosti a revizi cílů.  

O zkoumaném tématu je autor solidně informován a tvrzení v práci jsou vesměs věcně 
správná a podložená. Neobjevuje se hodnocení bez jasných kritérií, ani dojmy vydávané 
jako fakta. Nicméně některé zdroje jsou několik let staré a autor dostatečně nereflektuje 
politický kontext, v němž byly napsány. Např. pro vymezení profese učitele na str. 19 není 
dostatečně reflektována změna zákona o pedagogických pracovních, resp. nabití účinnosti 
změny, které ale přišlo až po publikaci Průchovy učebnice a její dopady v ní nejsou 
reflektovány (zmírnil se problém s nekvalifikovanými učiteli, naopak zvýšil problém s jejich 
nedostatkem). Dalším nedostatkem je absence vysvětlení některých autorových kroků – 
není tak např. jasné, jak autor došel k rozdělení aktérů na tvůrce a příjemce (Tab. 1, str. 6) a 
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jak jej v práci využívá. Za nejzásadnější pak považuji absenci vysvětlení klíče pro třídění 
jednotlivých postojů do úrovní přesvědčení.  

Teoretická a věcná východiska jsou vhodně vybrána, na bakalářské úrovni solidně 
popsána. Autor pracuje s odbornými texty a prokázal základní pochopení konceptů. Kvituji, 
že se snaží o provázání teorie s dalšími částmi práce – zdůvodnění zacílení práce, využití 
teoretického rámce při výběru respondentů, využití klasifikace přesvědčení jako základní 
analytické perspektivy. U některých východisek toto spojení však není jasné – v práci se tak 
např. dále nepracuje s hodnotami ve vzdělávací politice popsanými na str. 12 a 13, autor se 
věnuje i popisu pravomocí ředitelů, které nejen že nesouvisí se zkoumanou problematikou, 
ale dokonce se ani netýkají ředitelů na středoškolské úrovni (přijetí dítěte do předškolního 
vzdělávání, zařazení do přípravného ročníku, zamítnutí odkladu školní docházky ad.). 

K výzkumu autor zvolil heuristiku rychlé analýzy aktérů a dále kvalitativní výzkum 
vybraných aktérů (ředitelů a učitelů). Volba metod je odůvodněná a metody jsou 
dostatečně popsány (velmi hezká je diskuse omezení zvolených metod a dat), nicméně 
rezervy jsou v realizaci. Předně k analýze aktérů, zdá se, vůbec nedošlo. Ne zcela zvládnuté 
je i kvalitativní šetření, především analýza, která zůstává hodně na povrchu (ale může to být i 
tak, že sebraná data nejsou dostatečně informačně bohatá a je těžké z nich něco „vydolovat“). 
Prezentace výsledků je v tuto chvíli především slepením výroků respondentů roztříděných 
podle sabatierovských úrovní přesvědčení, chybí hlubší ponor, rozklíčování významů, 
interpretace, ale i vysvětlení toho, jak jsou výroky přiřazovány k přesvědčením. Současná 
podoba analýzy mi připadá jako její první krok, bohužel ty další nepřišly. Postrádám také 
některé rozměry, které v diskusi o maturitě z matematiky hrají roli (např. dopady povinné 
maturity na podobu výuky) – nejsem schopna posoudit, zda je chyba v nedostatečném pokrytí 
tématu při rozhovorech nebo v odbyté analýze.  

Strukturace do kapitol je standardní, rovněž styl odpovídá akademické práci a student 
prokazuje základní zvládnutí žánru a obeznámenost se zvyklostmi. Na některých místech 
odděluje myšlenky do jednotlivých vět až příliš poctivě a text tak působí úsečně (úvod, 
závěr). Anglosaské pravidlo možná u češtiny zcela nefunguje.  Rovněž z formálního 
hlediska je práce na dobré úrovni, najdeme v ní sice drobné nedotaženosti (nejednotné 
zarovnání textu, občasná absence pevné mezery, ojediněle špatný tvar slova či slova 
chybějící, chyby v interpunkci, typograficky chybně psané intervaly), ale v množství malém 
a nerušivém. 

Předložená práce je tak poněkud nevyrovnaná. Mezi její silné, i když ne zcela dokonalé, 
stránky patří volba tématu a řezu, metodologické a teoretické uchopení (diskuse omezení, 
provázanost teorie s ostatními částmi práce) a formální zvládnutí řemesla. Hlavní slabinou je 
nekonzistence různých částí – cílů a závěrů, metodologie a analýzy. Působí to, jako by práce 
byla psána postupně a na pozdější části již nebylo moc času. Hlavně ale nedocházelo 
k návratu k již napsanému, což ale většinou moc nefunguje. Nicméně zvládnutí základních 
kompetencí očekávaných na bakalářské úrovni student v předložení práci prokázal, proto ji 
doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit stupněm „D“. 
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Otázky k obhajobě 

1. Některé cíle práce zůstaly nenaplněny. Vysvětlete proč. Jak byste reformuloval cíle, 
aby korespondovaly s obsahem práce? Co byste potřeboval, abyste mohl splnit 
původní cíle?   

2. Navrhněte formulaci výzkumné otázky, do nichž by se promítla zvolená teoretická 
východiska, a rovnou na ni i odpovězte. (Jinak řečeno: Jak Vám teorie pomohla 
v uchopení a řešení problematiky? Na co jste přišel perspektivou dané teorie?) 

3. Shrňte přínosy své práce pro poznání fenoménu maturity z matematiky nebo role 
aktérů \ jejich přesvědčení. 

 

7. 6. 2018        Magdalena Mouralová 

 

 

 
 
 


