
Vyjádření  školitelky                                                                                                                                                  . 

 Mgr. Barbara Terreros zahájila doktorské  studium v roce 2014 v kombinované formě , v roce 

2018 na rok studium přerušila z pracovních důvodů. Absolvovala všechny vybrané kurzy, vykonala 

zkoušky a  splnila další povinnosti. Vystoupila na dvou doktorských seminářích ÚVRV, účastnila se 

aktivně 3 domácích a 2 zahraničních konferencí. V roce 2015 byl první cenou oceněn poster (spoluautor 

V. Šťastný) zaměřený na poskytovatele soukromého doučování v ČR, který byl prezentován na 

konferenci ČAPV. V roce 2019 publikovala studii v recenzovaném časopise e-paedagogium. Ke studiu 

přistupovala zodpovědně a se zaujetím, pracovala usilovně, průběžně konzultovala se školitelkou i  

s dalšími pracovníky  ústavu.                                                                                                                                                    

 Disertační práce  B.Terreros se zaměřila na fenomén soukromého doučování, výzkumně 

relatívně nové téma v českém pedagogickém výzkumu, ato na 2.stupni ZŠ, v době koncipování 

disertace  výzkumně nezmapované.   Za terén pro kvantitatívní empirický výzkum zvolila vhodně a 

zdůvodněně  dva kraje, Středočeský a Ústecký, odlišné socioekonomicky a kulturně. Věnovala 

adekvátní pozornost metodologické přípravě, tvorbě dotazníku, výběru vzorku (N 1016) i řešení 

problémů při zajištění návratnosti. Výsledky výzkumu  přinášejí nové poznatky o využívání  soukromého 

doučování u žáků v závěrečné fázi povinné školní docházky, jsou přínosem  k mapování fenomenu 

soukromého doučování  v českém prostředí a rozšiřují  poznatkovou  bázi  školního vzdělávání 

v aktuální a v českém prostředí relativně „mladé“ problematice. Za hlavní přínos považuji srovnání 

obou  odlišných regionů a zjištění relatívně malých rozdílů, většinou statisticky nevýznamných, leč 

poukazujících na regionální  specifika.  Pozornost zasluhuje také a) poskytnutí vhledu do výzkumů 

soukromého vzdělávání v zahraničí, zejména ve španělsky mluvících zemích, kterým je v české 

srovnávací pedagogice věnována spíše okrajová pozornost, zde doktorandka využila své znalosti 

španělštiny, b) zmapování poskytovatelů soukromého doučování, ilustrující dosud méně poznanou 

frekventovanou oblast privatizace a komercionalizace vzdělávání. Až potud přednosti práce.  

 Slabiny  spatřuji v nedůsledné   operacionalizaci konceptů sociálního a kulturního kapitálu, 

jehož pojetí je jedním z relevantních autorčiných teoretických východisek, nekoresponduje však 

důsledně s interpretacemi výsledků výzkumu a limituje možnosti  vytěžitelnosti dat.  Dílčí  nedostatky 

a limity práce, jak ve výzkumném designu, tak v poněkud zkratkovitých interpretacích či ve stručnosti 

diskuse a formulaci závěrů autorka zčásti kriticky reflektuje (kap. 5.4. disertace) a při obhajobě  bude 

mít příležitost se k nim vyjádřit.      Přes výše uvedené dílčí  výhrady  považuji práci za přínosnou,   

v aktuální  problematice přinášející nové poznatky a splňující  požadavky kladené na tento typ 

závěrečných prací.   

Disertaci Mgr. Barbary Terreros  doporučuji k obhajobě. 
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