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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 

  
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 

Metody práce 
 
Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace; 
stanovení cíle apod.) 
 

Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 
 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná samostatnost  
řešení a připravenost k řešení problematiky  

 
Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce + otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
 

Maje roli „oponenta“, budu se snažit jí dostát. Co vidím k diskusi při obhajobě, to opatřím v níže 
ležících komentářích symbolem ?. 
 
 

                                                
1 Týká se zpracování teoretické části (viz komentář). 
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VIZ  POSUDEK VEDOUCÍ.  



Teoretická část: 
‒ s. 5: K textu „ … tzv. Evropské šablony, které jsou v současnosti jediným legislativním dokumentem 
…“. Patrně by bylo přesnější použít malé „e“, ale podstatnější je skutečnost, že šablony nejsou 
legislativní dokument!  
‒ s. 16 ‒ Tvrzení „ … česká tradice vychází spíše z předpokladu, že pomáháme „řešit problém“ či 
preventivně působit.“ se týká sociální pedagogiky nebo pedagogiky zážitkové??? Ve druhém případě 
by nebylo zcela vystihující … ? 
‒ s. 27-28: „ … (dle šablon stanoví jeho náplň práce ředitel školy) …“. Ano, ale v rámci daného 
projektu, který na základě šablon vznikne, nikoliv obecně (byť to lze samozřejmě chápat jako inspiraci 
pro případnou legislativu). 
Pozornost věnovaná sociálnímu pedagogovi v šablonách je ovšem zajímavou zprávou o možných 
funkcích tohoto „technického“ projektového nástroje. 
‒ s. 32: K odstavci: „Přistupujeme-li však […] dá se předpokládat, že absolventi oboru sociální 
pedagogika, kteří skutečně působí v praxi na této pozici, budou kvalitní.“ … jistě, dá se …  
‒ s. 36: Univerzitou Karlovou se tu konkrétně míní …? 
‒ s. 39: Nerozumím …: „Je velice obtížné pojmout veškeré aspekty školy co do jejího nehmatatelného 
prostředí.“ Co míní autor nehmatatelným? Dále píše např. o škole v přírodě, kterýžto „institut“ se mi 
nehmatatelným až tak nejeví … ? 
‒ Teoretická část přináší rozhodně řadu informací. Jako čtenář uvažoval jsem jen o dvou věcech. 
Patrně snaha obsáhnout množství materiálu vede místy k jakési „kaleidoskopovitosti“ či příklonu k 
„heslovitosti“. Takže mi (např. část 2.2; 2.3.1 apod.) tu scházel též pohled z větší výše, shrnutí, závěry 
podkapitol.  
Druhá „věc“: Ačkoliv to autor vysvětluje (budu-li parafrázovat, jak rozumím) jakousi potřebou ujasnit si 
„obor“, přecejen se mi jeví, že tu máme jakoby dva texty. Pojednání o sociální pedagogice, které 
nemá až tak funkci, již mívají (či mají mít …) teoretické části ve vztahu k empirickým. A pak výzkum na 
malém vzorku týkající se konkrétní profese … 
‒ … teprve od s. 40 se začíná teoretická část zřetelněji obracet k tématu výzkumu, ale část je opět 
výčtem toho „co kdo napsal“ bez resumé … 
 
‒ Empirická část: 
‒ s. 44: Pokud bych chtěl být metodologický hnidopich, pak bych jen upozornil, že ne všechny 
formulace dílčích otázek mají přísně logickou vazbu k formulaci otázky hlavní … ale neudělám to . 
‒ s. 48: Obávám se, že nerozumím: „Z nich [z informací autorem získaných při výzkumu] poté 
můžeme abstrahovat užší vymezení výzkumných otázek a kvantitativní metodou ověřit námi 
stanovenou hypotézu.“ Ale otázky už stanoveny jsou … a hypotéza tu nebyla formulována žádná … 
doporučuji vysvětlit u obhajoby. ? 
‒ Ad kódování: Jen na okraj, to není výtka. Tenhle typ primárního kódování, v případě designu 
zakotvené teorie zvaný „otevřené“, není výdobytkem toliko Strausse & comp. Je to univerzální postup 
zvaný různě. Nicméně, pokud vycházíte z designu ZT, začínám očekávat, že v závěru najdu nějakou 
nově formulovanou a dobře „zakotvenou“ teorii … 
‒ Zdá se mi, že kategorie „dopad“ poněkud recykluje to, co už bylo (a asi ještě bude ) řečeno ... ale to 
není podstatné. 
‒ Ukázky kódování v příloze = o. k. 
‒ Návrat k otázkám a formulace výsledků = o. k. 
‒ K empirické části: Před se vzatý cíl splněn. 
(P. S. ‒ ještě zpět k poznámce o kódování: Myslím, že výsledkem není až tak „zakotvená teorie“ .)  
 
Technikálie: 
‒ překlepy: např. ss. 15, 30, 31, 36 … 
‒ objevují různě problematické formulace: např. „Vzniknul pod hlavičkou Tady a teď, o.p.s. a 
Demografickým informačním centrem, o.s“ (výšin …) nebo věta na přelomu s. 48/49 … 
‒ Pozor na grafiku, např. s. 20.  

 
Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
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