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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Typ posudku: posudek vedoucí práce 

Autor práce: Marek Valečko 

Název práce: Vztahy mezi rodiči žáků a pedagogickým sborem základních škol 

Autor posudku: Magdalena Mouralová 

Bakalářská práce se věnuje vztahu mezi učitelem a rodičem žáků na prvním stupni základní 

školy. Téma je bezpochyby relevantní, vztah školy a rodiny patří mezi důležitá témata 

vzdělávací politiky a pedagogického výzkumu v ČR. Marek Valečko si toho je vědom a cílem 

práce tak je mimo jiné i prověřit fenomén tzv. tichého partnerství mezi pedagogy a 

středostavovskými rodiči, který představila ve své studii Klára Šeďová (2009). Student se ve 

své bakalářské práci otevřeně hlásí k replikaci jiného výzkumu, což je přístup ne zcela běžný, 

nicméně dle mého názoru pro bakalářskou práci vhodný.  

Předložená práce základně splňuje požadavky kladené na bakalářské práce: volí vhodné téma, 

formuluje víceméně srozumitelné cíle a otázky, k nim sbírá vhodná a netriviální data (čtyři 

páry rozhovorů vždy s učitelem a rodičem žáka z jeho třídy), výzkum základně ukotvuje 

v předchozím vědění a k tomuto propojení se vrací i v závěrech. Text je standardně 

strukturován, psán odborným jazykem, má solidní grafickou úpravu. 

Bohužel však práce trpí řadou dílčích nedostatků: 

1. Práce by mohla být sevřenější. Jistá rozbíhavost se projevuje již ve formulaci cílů, 

problémy s udržením jasné linky se pak hodně projevují v přehledu stavu poznání, kde 

autor příliš neosvětluje vztahy mezi koncepty a u některých není jasné, proč o nich 

píše. U některých částí textu zcela chybí komentář (tabulky s kódy na konci 

metodologické kapitoly na str. 15). 

2. Argumentace je mělká. Zdrojů by rozhodně mohlo být více (seznam má 16 položek, 

včetně webových stránek školy a vlastního kódovacího schématu) a autor by měl 

usilovat o jejich dialog, vzájemně je konfrontovat. Je vhodné, aby tvrzení byla 

podpořena různými zdroji, ne pouze jediným. 

3. Aplikace východiska je mechanická a sebraná data jsou prezentována hodně popisně. 

Není jasný vztah mezi tematickými kategoriemi a ani způsob jejich vzniku. V datech 

se objevují náznaky zajímavých vztahů (např. rozdíly ve vzájemném vnímání ze 

strany učitelů a rodičů), autor je však neodkáže vytěžit a propojit se zjištěními jiných 

autorů. 

4. Autor ve snaze o transparentnost analytického postupu zveřejňuje kompletní přepisy 

rozhovorů, čímž však zcela zpochybňuje anonymitu, kterou svým komunikačním 

partnerům přislíbil dle informovaného souhlasu. Pomíjím teď to, že s ohledem na 

zvolený způsob výběru respondentů (rodiče kontaktováni na doporučení učitelů) je 

příslib anonymity sám o sobě nesmyslný.  
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5. Autor je nedůsledný v uvádění zdrojů. Na několika místech je pramen pouze zmíněn 

v textu, ale není na něj odkázáno, na řadě míst v odkazech chybí důležité údaje jako 

vročení či konkrétní místo v textu, odkud informace pochází, někde naopak údaje 

přebývají (křestní jména autorů). Seznam není jednotně zfromátován a u některých 

položek chybí základní údaje.  

6. V práci se objevují gramatické chyby (zejména shoda přísudku s podmětem). 

Nepodařilo se uhlídat formátování na všech místech (obsah, otázky). 

I přes uvedené nedostatky ale práce splňuje základní nároky kladené na bakalářské práce a je 

v ní vidět kus vložené práce. Autor text konzultoval a v některých ohledech došlo v průběhu 

psaní ke znatelnému posunu. Řadu aspektů se bohužel odladit nepodařilo a v některých 

ohledech jsme se s autorem při komunikaci asi míjeli. Práci nicméně navrhuji přijmout 

k obhajobě a hodnotit známkou D. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co jste se dozvěděl o rodičích, učitelích a jejich vztazích dozvěděl a jak se Vaše 

zjištění mají k zjištění jiných autorů? 

2. Jak přesně jste postupoval při analýze dat?  

 

Datum: 13. 1. 2020     Podpis: Magdalena Mouralová 

 

 


