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Autorka předložila velmi kvalitní práci, která přispívá k porozumění velmi důležitému a dosud málo 

prozkoumanému tématu. V takovém případě je logickou a správnou volba případové studie jako 

zastřešujícího výzkumného plánu. Výběr škol se ukázal velice plodný, protože umožnil srovnání 

školy vybírající /skryté/ školné se školou, která tak nečiní. Určitý problém z hlediska interpretace 

představuje skutečnost, že se bilingvní třídy škol současně liší ve více faktorech, zejm. škola B 

nabízí bilingvní třídu německou. 

Práce je napsána velmi kultivovaně, srozumitelně, takřka bez chyb a překlepů, i když k jejímu 

strukturování mám určité výhrady. Označení první kapitoly za součást teorie je poněkud sporné.  

V některých částech (např. 1.4 a 1.5) se jedná ve skutečnosti o autorský sběr a analýzu dat, který je 

na jednu stranu cenný, avšak tak trochu metodicky nepodchycený. 

Dílčích výzkumných otázek byl vzhledem k charakteru diplomové práce zvolen velký počet. 

Autorka prostudovala množství literatury, a to i zahraniční, a funkčně s ní pracuje. Velmi zajímavá 

byla myšlenka využití Hattieho metaanalýzy pro zaměření dalšího výsledků. Oceňuji orientaci na 

nejnovější poznatky, i když operacionalizace Hattieho systému do pozorovacího nástroje a 

porovnání výuky na jeho základě podle mě představuje spíš úkol na samostatný výzkumný projekt. 

U Hattieho výsledků je potřeba si uvědomit, že jsou průměrovány přes různé věkové kategorie, 

školní předměty atd., proto pro některé podskupiny žáků uvedené závěry nemusí platit a taktéž je 

problematické přenášet je např. na výuku cizího jazyka. Sama autorka si je rovněž vědoma, že pro 

validní srovnání výuky a učitelů výběrových a běžných tříd nebylo v rámci komplexního designu 

případové studie možno sebrat dostatek dat. Tato část výzkumu se jeví v rozporu s principem 

kvalitativního přístupu v tom, že autorka deduktivně vychází z předem daného souboru kategorií. 

Zvolený přístup k pozorování tak odpovídá spíše kvantitativnímu výzkumu. V případové studii 

kombinování různých strategií (quan/qual) není na závadu, ale užité kategorie nejsou na jedné 

straně v práci jasně operacionalizovány, jak by vyžadoval kvantitativní přístup, ale ani nejsou 

dokládány např. citací autentických výpovědí umožňujících nahlédnout do významu použitých 

kategorií, aby to bylo možné označit za kvalitativní přístup. Tento problém částečně pomáhá 

překlenout skutečnost, že žádoucí otevřenost vůči dalším, "nečekaným" zjištěním rozhodně autorce 

nechybí, je však chápána spíš jako doplňkový než hlavní přístup.  

Blíže duchu kvalitativní případové studie se mi tak jeví rozhovory. Autorka někde dobře respektuje 

základní analytické pravidlo, že prostřednictvím rozhovorů nezjišťujeme, např. jaké rozdíly mezi 

třídami skutečně jsou, ale jak jsou respondenty vnímány, konstruovány či interpretovány (např. 46-

47), jinde by bylo vhodnější explicite zdůraznit, že učitelé „vnímají“ nebo „popisují“ rodiče jako 

nadřazené apod. Protože byly prováděny rozhovory s mladšími žáky, mělo by být explicite 

uvedeno, že byl získán souhlas rodičů, formulář informovaného souhlasu měl být součástí přílohy. 

Základní charakteristika metody případové studie říká, že má poskytnout popis jevu v bohatém 

kontextu. Kontext škol je popsán stručněji (některé informace se 4.2 a 4.3 opakují) a není zřejmé, 

jak byly některé informace zde uvedené získány. Bylo by vhodné i kontextové charakteristiky 

dokládat více citáty z primárních dat.  

Dovoluji si zde otevřít jednu otázku obecnější. Celá práce je psána z hlediska hodnoty 

spravedlivosti, resp. rovného přístupu. Autorka uvádí zásadní argument - rovný přístup považuje za 

důležitou podmínku udržení soudržnosti společnosti. Existují však i jiná vysvětlení rostoucí 

polarizace společnosti, která vyvolává až obavy o další osud západních demokracií. Například 

Bc. Radka Smith Slámová 

Bilingvní třídy na 1. stupni ZŠ pohledem rovného přístupu ke vzdělání.  

Případové studie.  

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (oponent) 



Arnold Kling paradoxně ohrožení společnosti spatřuje právě v tom, že lidé mají tendenci složitou 

sociálně-politickou realitu posuzovat pouze z hlediska jedné hodnoty/dimenze (např. 

spravedlivosti), což je legitimní, ale ne komplexní pohled. Přitom tradičně v západním politickém 

myšlení existují další dimenze, jež jsou relevantní i pro studovaný problém: svoboda volby rodičů 

(včetně možnosti zajistit svému dítěti vzdělávání za úplatu) je pozitivní hodnotou sama o sobě, 

navzdory tomu, že se dostává do konfliktu s hodnotou spravedlivosti. Také bilingvní vzdělávání 

samo o sobě je pozitivní hodnotou. Uvědomuju si ovšem, že analýza problému z hlediska 

spravedlivosti byla součástí zadání práce, a v tom smyslu se autorka držela ve vymezeném poli. 

Práce však současně ukazuje, jak regulace jevu, po němž je na trhu poptávka, vede v podstatě k 

"černému trhu", zápisové turistice apod., a další dobře míněná regulace (po níž autorka nepřímo 

volá) by tyto negativní jevy prohloubila. 

Některé další dílčí poznámky: 

Pokud jde o odkazovaný Národní program rozvoje vzdělávání z roku 2001, MŠMT explicite říká, 

že "schválením Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 vládou Bílá kniha 

definitivně pozbývá platnost". Konkrétně se domnívám, že autorkou uváděný cíl vzdělávacího 

systému "vyrovnat rozdíly" nebyl reálný, a Strategie 2020 mluví logičtěji o "snižování rozdílů". 

Neztotožnil bych přímo "rodiče dobře situované" s "rodiči, kteří si vzdělání váží" (str. 41). 

Dílčí rozpory jsou v anonymizaci, např. škola B je charakterizována jako "ve velkoměstě", ale také 

"v Praze" (str. 51). Prakticky je pak škola snadno dohledatelná. 

V kap. 5.2.3 se pod pojem "soukromý subjekt" zařazují typově dosti odlišní aktéři: jednotliví rodiče, 

organizace rodičů, a komerčně orientovaný subjekt.  

Závěr 

Autorka si je vědoma problémů se zobecňováním (s. 44, závěr práce), jednak na jiné třídy v rámci 

zkoumaných škol, ale také na jiné bilingvní třídy, ale zejména ve druhém případě jde o 

nedorozumění, protože z případové studie by se vůbec nemělo zobecňovat na jiné než zkoumané 

školy, resp. biligvní třídy - to není cílem této strategie. Cílem případové studie má být plastický 

popis jen konkrétních zkoumaných případů, popř. pojmenování klíčových problémů pro další 

výzkum (exporativní studie) a ověření použitelnosti teoretického rámce. Tyto cíle autorka bohatě 

naplnila, a přes dílčí výhrady, které zde uvádím, vykonala velké množství užitečné práce a získala 

unikátní poznatky. 

Kromě mnoha výsledků vztažených k ústřední otázce práce za hodné pozornosti považuji např. 

zjištění, že i přes snahu první školy urychlit probírání učiva ve výběrové třídě jsou stále žáci 

nevytíženi a při hodinách se nudí. To ukazuje na obtížnost jednotného vzdělávání. Domnívám se 

proto, že vnější diferenciace trvale bude představovat v systému lákavou výzvu. Za zajímavé dílčí 

zjištění taky považuju, že přinejmenším škola A funguje vlastně jako škola s celodenní výukou. 

Zatímco v sousedních zemích se celodenní (Ganztags-) škola považuje spíše za opatření směřované 

pro žáky znevýhodněné svým původem, tak se celodenní výuka paradoxně dostává žákům 

z opačného konce spektra. 

 

Otázky k obhajobě 

Je pravda, že být zařazen do selektivní třídy s úspěšnými vrstevníky je "jednoznačná výhoda" (např. 

str. 67 a závěr práce)? Existují Vámi kromě uváděné horší kázně i jiná rizika pro žáky v těchto 

třídách? 

Přikláníte se k vyšší administrativní regulaci výběrových tříd ve veřejných školách? Stanovisko 

zdůvodněte. 

 
Celkové hodnocení Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržená známka  
 

 

V Praze dne 20. srpna 2018     RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. 


