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Dvadsiate a dvadsiateprvé storočie sú charakteristické historicky nebývalou  mierou 
dynamiky zmien prebiehajúcich v pomerne krátkom časovom horizonte. Platí  to  aj pre 
súčasnú  edukačnú  realitu, ktorá  nadobúda mnohé  nové  rysy. Objavujú  sa v nej  doteraz 
nepozorované formatívne javy a procesy, ktoré často ignorujú poznatky edukačných vied  a 
nerešpektujú princípy teórie riadenia systémov, resp. kybernetiky. Možno práve preto dnes 
silnejú názory, že inštitucionálne vzdelávanie je v kríze a to aj vplyvom tzv. kultúrnej únavy 
spôsobenej búrlivým prechodom z jedného  štádia vývoja  k  druhému (N. Pelcová, 2004; I. 
Illich, 1970, 2001...). O týchto rizikách pojednáva aj predmetná dizertačná práca. 
Z uvedeného  dôvodu považujem jej názov: Reflexe změny v řízení pedagogického  procesu 
na přelomu 80. a 90. let za príznačný pre riešenie aktuálnych problémov (nielen) v českom 
školstve. 

 
Autorka spracovala prácu v rozsahu 171 strán (bez príloh 168 strán). Pracovala 

s relevantnou českou a zahraničnou literatúrou vrátane legislatívnych noriem a ďalších 
dokumentov, príznačných pre skúmané obdobia. V dostatočnej miere uplatnila analytické  
schopnosti potrebné  pri  realizácii historického výskumu, čo  jej umožnilo splniť stanovený  
cieľ. 

Štruktúra práce vykazuje známky logickej nadväznosti, jednotlivé kapitoly 
a podkapitoly na seba nadväzujú a vzájomne korešpondujú. Teoretická  analýza obsahuje 
takmer všetky zásadné deskriptory, ktoré sú spracované na základe použitia prevažne 
primárnej bibliografie českej a zahraničnej  proveniencie. Za kľúčový termín práce považujem 
„riadenie pedagogického  procesu“, ktorý ale nie je dostatočne vysvetlený z pohľadu  doteraz 
realizovaných výskumov nielen v Čechách, ale aj v zahraničí. Z obsahu práce mi nie je zrejmý 
ani názor doktorandky na túto dôležitú súčasť riadenia školy, t.j. aké procesy a činnosti  by 
ho mali  tvoriť a s akým cieľom.  Na s. 14 sa uvádza, že je tento  termín v odbornej literatúre 
málo používaný, napriek tomu je v práci nosným pojmom.  

V prvej kapitole sa autorka venuje problematike riadenia školy z pohľadu  viacerých 
teoretických prístupov pedagogiky a všeobecného manažmentu. Možno  by bolo prínosné 
v tejto  kapitole uviesť aj niektoré závery International Summits on the Teaching Profession, 
ktoré pravidelne organizujú krajiny OECD za účasti tých z nich, ktoré dosahujú  najlepšie 
výsledky žiakov v hodnotení PISA. Najmä summit organizovaný v roku 2012 priniesol 
významné odporúčania vedúce ku  skvalitňovaniu riadiaceho  procesu škôl tak, aby ovplyvnili 
zvyšovanie kvality edukačného  procesu. 

Kladne hodnotím, že autorka venovala náležitú pozornosť modernej škole 
manažmentu, resp. systémovému (kybernetickému) prístupu v manažmente, ktorý by sa mal 
uplatňovať pri tvorbe a regulácii procesov v systémoch riadenia školstva a školy a tiež pri 
tvorbe strategických cieľov školy. Žiaľ, súčasná školská riadiaca prax na Slovensku skôr 
potvrdzuje ignoráciu týchto princípov, dôsledkom čoho sú časné nekompatibilné 
a asynchrónne zásahy do procesov na makro, mezo a mikroúrovni riadenia školstva, čo  



spôsobuje, že samotný systém je labilný až nefunkčný. Práve tieto  aspekty a ich vplyv 
autorka skúma v kontexte českého školstva. Vzhľadom k tomu, že hlavným predmetom 
záujmu práce bola problematika pedagogického riadenia školy je pozitívne, že doktorandka 
považuje za jeho dôležitý determinant aj poznatky, ktoré ponúka školskému  manažmentu 
teória medziľudských vzťahov, resp. behavioristická neoklasická teória manažmentu. 
V súvislosti s tvorbou efektívneho pracovného  tímu a vytvárania vhodnej  pracovnej  klímy 
(čo sú základné úlohy školského leadershipu), chcem akcentovať Prístup zameraný na 
človeka (Person Centred Approach), ktorý úspešne implementuje C. R. Rogers a jeho  
nasledovníci aj do podmienok riadenia školy. 

Obsah druhej a tretej  kapitoly majú  priamu nadväznosť na empirickú časť práce. 
Autorka ju spracovala s dôrazom na transformačné procesy českej spoločnosti, ktoré 
prebiehali na prelome 80. a 90. rokov minulého  storočia. V tejto  časti dizertačnej práce bola 
preukázaná schopnosť doktorandky analyzovať historické dokumenty s patričným 
nadhľadom. K validizácii jej tvrdení prispel vhodný bibliografický výber a osobná  
zainteresovanosť autorky na riešení  predmetného problému. Škoda len, že v práci 
uplatňovala svoje vlastné  názory a kritické pohľady na riešené  témy iba sporadicky. 

 
Empirická  časť práce spočívala v uplatnení kvalitatívnej metódy orálnej histórie, 

ktorú autorka až príliš podrobne charakterizovala v štvrtej  kapitole.  Jedným zo  základných 
indikátorov výskumu boIo zisťovanie miery autonómnosti riadenia v jednotlivých 
inkriminovaných vývojových štádiách českého školstva. Po uskutočnení pilotážneho 
overovania boli respondentom kladené otázky v zameraní na vstupné informácie 
o riaditeľovi;  na zmeny v školstve okolo roku 1989;  na riadenie pedagogického procesu pred 
rokom 1989; riadenie pedagogického procesu po roku 1989; na medziníky v riadení 
pedagogického procesu; zodpovednosť riaditeľa a chápanie pojmu pedagogické riadenie. 
Autorka použila v rámci vyhodnotenia získaných dát otvorené, axiálne a selektívne 
kódovanie, ktoré spracovala v podobe obrazových schém. Uvedený  spôsob jej umožnil 
objektivizovať výsledné  zistenia, čo  je zvlášť v kvalitatívnou  výskume veľmi  dôležité. 
Správne nastavený  metodologický  postup umožnil doktorandke zistiť relevantné 
informácie, ktoré konfrontovala s cieľmi  výskumu a s definovanými hypotézami. Očakávala 
som, že okrem deskriptívneho  spracovania získaných dát autorka v závere navrhne 
detailnejšie riešenia na zlepšenie súčasného  stavu, ktorý  jednotne každý  respondent 
kritizoval.  
 
V súvislosti s vyššie uvedeným hodnotením prosím o odpoveď na nasledovné otázky: 

1. Ako chápete oblasť ekonomického a pracovno-právneho riadenia školy v kontexte 
pedagogického riadenia? Chápete ich ako samostatné  oblasti  riadenia školy (ak áno, 
čo je ich cieľom?), alebo by mali by byť integrálnou súčasťou pedagogického  riadenia 
s cieľom optimalizovať podmienky pedagogických zamestnancov? 
 

2. Ako chápete pojem pedagogické riadenie školy v závislosti na požiadavkách 
súčasného stavu? 

 
3. Z vyššie uvedeného dôvodu sa doktorandky pýtam, čo  by sa malo urobiť ako prvé na 

zlepšenie súčasného  stavu v oblasti pedagogického riadenia škôl v Českej republike? 
 



4. Z ktorých zásadných chýb, príznačných pre obdobie pred rokom 1989 a po roku 1989, 
by sa malo  súčasné  české  školstvo poučiť? 

 
 
Záver 
Konštatujem, že teoretické a výskumné spracovanie dizertačnej práce Mgr. Jitky Kaplanovej  
môže tvoriť cenné portfólio pre ďalšie vedecké skúmanie v študijnom odbore Pedagogika 
obzvlášť v zameraní na organizáciu a riadenie školstva.  
Dizertačná práca spĺňa všetky požiadavky na uvedený typ vedeckej práce a preto ju 
odporúčam prijať k obhajobe. 
 
 
 
 
 
Nitre, 19.05.2018     doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. 
 

 


