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Autorka si zvolila téma, které je důležité pro pochopení současného stavu školského 

managementu. Svým způsobem se jedná o jedinečnou zkušenost transformace vedení a řízení 

školy v občanské společnosti, která překonává svou nedemokratickou minulost. Škoda, že 
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Disertační práce je rozdělena do dvou částí - teoretickou a výzkumnou. Teoretická část tvoří 

zhruba třetinu. Jako cíl teoretické části si autorka stanovuje za cíl (s. 10) „reflektovat změny v 

řízení pedagogického procesu od roku 1989 do dnes“, což je širší záběr než je v názvu práce. 

Jako vědecký problém pak formuluje základní výzkumnou otázku: Jaký vliv má změna 

společenských politických a ekonomických podmínek na přelomu 80. a 90 let na pojetí řízení 

pedagogického procesu. (spíše asi „měla“). K této základní výzkumné otázce bylo definováno 

pět dílčích otázek. Obsah dílčích VO je zřejmý i přestože jejich formulace obsahuje ukazovací 

zájmena odkazující k jiným VO (např. Jak se to konkrétně projevilo?), což nepovažuji za 

šťastné vzhledem k tomu, že VO by měly mít výpovědní hodnotu samy o sobě. Formulace 

výzkumných otázek je obvykle zařazována až v kapitole popisující použitou metodologii. 

Kapitola o řízení školy přináší přehled různých přístupů, které naznačují, že autorka 

prostudovala relevantní literaturu k tématu a ve školském managementu se velmi dobře 

orientuje. Některé teoretické přístupy považuji poněkud vzdáleny realitě v naší zemi. Např. 

Bertrand dobře popisuje působení marxismu v západním světě, ale u nás se situace vyvíjela 

v mnohém odlišně. Některé výroky považuji za nepodložené např. s. 18, že antipedagogika je 

nejpopulárnější alternativní proud.  

Očekával bych, že teoretické poznatky budou více propojovány s empirickými zjištěními. 

Příležitost bych k tomu spatřoval především v celkových závěrech práce, kde mi odkazy na 

odbornou literaturu chybí. Druhá kapitola pojmenovaná Transformace společnosti naznačuje 

podstatu společenských změn v 90. letech. Kapitola má logickou strukturu a odkazuje 

především na sociologické a politologické publikace. Jsou zde prezentována zajímavá pojetí 

např. Civín (2005) „tající posttotalitarismus“ pro 80. léta, ale ocenil bych uvedení dalších 

pojetí např. „reálný socialismus“ a jejich vzájemné porovnání a větší zacílení ke školskému 

prostředí. Velice bych ocenil podrobnější popis reálného fungování tzv. vedoucí úlohy KSČ 

ve školském prostředí.  

V empirické části autorka zevrubně popisuje volbu metodologického přístupu. Je tak 

zdokumentováno její promýšlení tématu a hledání optimálního postupu. Volba metody orální 

historie se mi jeví jako velmi dobrá. Díky ní se podařilo shromáždit unikátní výpovědi 

pamětníků změny, které mohou v budoucnu posloužit i dalším výzkumníkům pro doplnění 

strohého jazyka úředních dokumentů. Autorka si správně uvědomuje význam výběru vzorku a 

ve své práci ukazuje, že vůbec není jednoduché naplnit stanovená kritéria. Oceňuji zařazení 



pilotáže, která mnohé limity plánovaného přístupu odhalila a pomohla korigovat. Je nutno 

ocenit, že se autorka pokusila anonymizovat školy a účastníky výzkumu. Bohužel však 

ponechala konkrétní údaje o školách, které mohou vést k jejich deanonymizaci. Přitom se 

jednalo o údaje, které ve vztahu k položeným otázkám nehráli žádnou významnou roli (např. 

název ŠVP, 80. výročí založení školy apod.) Účastníci poskytli během rozhovorů velké 

množství materiálu pro analýzu. Analýza jednotlivých rozhovorů tvoří velkou část empirické 

části a uspořádává data do jednotné struktury podnadpisů. Autorka zčásti parafrázuje 

výpovědi účastníků a zčásti uvádí jejich doslovné citace z transkriptu. Občas se stává, že i 

v parafrázování přebírá jazyk účastníků odkazující dobovou úřední hantýrku „nebyl zcela 

politicky spolehlivý“. Oceňuji pokusy strukturovat obsahové jádro jednotlivých rozhovorů do 

schémat a obrázků ať už podle paradigmatického modelu zakotvené teorie nebo volnějších 

struktur. O to více postrádám takový pokus v závěru práce.  

Závěry by měli být explicitně propojeny s teoretickými poznatky uvedenými v teoretické části 

např. odkazy na odbornou literaturu. V názvu práce je klíčovým pojmem pedagogický proces. 

Práci by velice prospělo vymezení tohoto pojmu a jasné vyjádření, v jakém významu jej 

autorka chápe. Obávám se, že účastníci výzkumu tento pojem používali v různých 

významech.  

Práce obsahuje jen drobné formální nedostatky jako překlepy (1986 místo 1968)  

v zanedbatelném rozsahu. Autoři citovaní v textu na str. 53 (Bryman, Charvát, Cooligan) 

nejsou uvedeni v seznamu literatury.    

V principu je možné v kvalitativní práci končit s návrhem kvantitativního šetření, navržené 

hypotézy H1 a H2 nepovažuji za reálné ověřovat, protože obsahují koncepty, které lze jen 

velmi obtížně operacionalizovat.  

Otázky k obhajobě:  

1) Jak se do řízení školy promítala tzv. vedoucí úloha KSČ?  

2) Jak vymezujete pojem pedagogický proces? 

3) U některých účastníků se objevoval názor, že jim vyhovovalo tzv. odvětvové řízení 

školství. Co z pohledu účastníků bylo příčinou jeho rušení?  

Závěr:  

Autorka se v disertační práci zabývá tématem změn ve školství na přelomu 80. a 90 let 20. 

století. Shromáždila velké množství cenného materiálu z autentických výpovědí aktivních 

pamětníků, které pečlivě analyzovala a strukturovala. Prokázala schopnost samostatné 

vědecké práce v oboru pedagogika. Práce splňuje standardní požadavky kladené na disertační 

práce v oboru.   
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