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Předložená disertační práce se zabývá fenoménem soukromého doučování. Zaměření na problematiku 

stínového vzdělávacího systému hodnotím pozitivně, v českém kontextu se jedná o oblast, která se až 

v posledních letech stává předmětem většího zájmu výzkumníků. Disertační práce obohacuje tento 

výzkum o zjištění týkající se soukromého doučování ve dvou krajích České republiky. Kromě volby 

tématu je pozitivem práce i to, že poskytuje cenný vhled do problematiky soukromého doučování v 

Latinské Americe a ve Španělsku. 

Disertační práce má však celou řadu závažných nedostatků. Teoretická část práce je nedostatečná z 

hlediska rozsahu (pouhých 30 stran textu) i obsahu. Postrádám teoretická východiska k fenoménu 

stínového vzdělávání, kterému je věnována pouze malá část úvodu a podkapitoly 2.1 zaměřené na 

vymezení pojmů. Autorka se věnuje především Bourdieho teorii kulturní reprodukce, je však s 

podivem, že cituje vysvětlení některých pojmů z této teorie (habitus) dle diplomové práce (s. 14–15), 

je-li navíc primární zdroj na soupisu bibliografie. V části 2.3.1 autorka prezentuje přehled studií 

týkajících se sociálního kapitálu, školní úspěšnosti a soukromého doučování ve vybraných státech 

světa. Prezentované informace jsou sice zajímavé, ale text má formu převyprávění obsahu jednotlivých 

studií bez kritického a analytického pohledu. Není zřejmé, proč byly vybrány uvedené státy. Autorka 

nerozlišuje mezi rozsáhlými studiemi a menšími projekty diplomových prací. Celá řada studii svým 

zaměřením neodpovídá názvu podkapitoly, ale přináší nová témata (např. spolupráce školy a rodiny). 

Výsledky studií nejsou pro jednotlivé země shrnuty, ani nejsou dále využity například pro srovnání s 

výsledky vlastního empirického šetření. Orientaci v textu navíc ztěžuje způsob odkazování na zdroje, 

který autorka v práci používá – např. na s. 25 dole je zmíněna případová studie, ale odkaz na autora a 

rok publikování je uveden až za polovinou s. 26.  

Výzkumné šetření bylo realizováno jako kvantitativní studie za využití dotazníku, který byl distribuován 

ve dvou krajích České republiky mezi žáky 9. tříd náhodně vybraných škol. Získaná data byla statisticky 

zpracována za využití software SPSS verze 20. Komunikace výsledků šetření je bohužel nepřehledně 

strukturována. Kapitola 3 je věnována metodologii, obsahuje všechny náležitosti včetně výzkumných 

otázek a hypotéz, které autorka také ověřovala. Tato kapitola je zakončena shrnutím, které informuje 

o přijatých/odmítnutých hypotézách. Dále následuje Kapitola 4 s názvem Empirická zjištění, kde je v 

části 4.1 podrobně popsána studie, kterou autorka již dříve ve spoluautorství publikovala (Šťastný & 

Terreros, 2015), a její závěry – tato zjištění tedy nejsou výsledky disertačního výzkumu. V 

kondenzované podobě mohla být uvedená část textu využita jako součást teoretických východisek, 
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neboť se zabývá poskytovateli soukromého doučování, což je téma pro práci relevantní. V následující 

části 4.2 jsou prezentovány statistické údaje. Percentuální rozdíly mezi oběma kraji jsou u některých 

položek minimální – nabízí se otázka, jak na tyto rozdíly nahlížet, když nevíme nic o reliabilitě dotazníku, 

který je navíc jediným výzkumným nástrojem, a data tedy nebyla triangulována. Jako problematické 

vnímám některé interpretace dat a závěry v diskusi. Například na s. 91 autorka konstatuje, že 15,2 % 

rodičů z obou krajů si přeje pomocí soukromého doučování zlepšit známku – dotazování rodičů 

nicméně neproběhlo, bylo to mínění žáků stejně jako konstatování, že učitel látku dobře nevysvětlil. V 

diskusi autorka řeší vztah známky a motivace a otázku kvality výuky, pro které ale nemá oporu v datech. 

Diskuse postrádá informovaný pohled a je pedagogicky naivní – viz téma sumativní versus formativní 

hodnocení, moderní didaktické metody atd. Zde prezentované názory rezonují s některými až 

aktivistickými hlasy ve veřejném prostoru, jsou sice populární, ale nepocházejí z dat. Závěr práce má 

podobu výčtu vybraných zjištění, syntetizující pohled chybí. 

Disertační práce má rozsah 98 stran textu včetně tabulek a grafů. Nemohla jsem posoudit, zda má 

práce požadovaný počet znaků, elektronickou verzi jsem neměla k dispozici.  

Disertační práce je formálně nedbalá. Citační normu autorka aplikuje nedůsledně, chybějí 

bibliografické údaje v položkách na soupisu i v textu (s. 26 Bracho), jméno Runte Geidel se vyskytuje v 

různých formách, text Šťastného a Walterové (2019) je uveden dvakrát, naopak na soupisu chybí celá 

řada citovaných publikací (např. s. 13 Kubánová, 2006; s. 23 Teacherman, 1987; s. 25 Mc Kinsey Global 

Institute, 2017; s. 27 Zambrano & Zambrano, 2016; s. 32 INCE, 2000; s. 46 Bray, 2010; s. 87 Škultéty, 

2019). Jazyk práce je srozumitelný s minimem nepřesností.  

Závěrečné hodnocení: 

Po pečlivém zvážení všech aspektů předložené disertační práce Mgr. Terreros konstatuji, že kvůli 

závažnosti výše uvedených nedostatků práce nesplňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto 

ji k obhajobě nedoporučuji.  
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