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Průběh obhajoby: Vedoucí práce představila doktorandku. Doktorandka ve 20
minutách představila teoretická východiska, metodologii i závěry své
disertační práce. Oponentka doc. Černá nedoporučila práci k
obhajobě a následně shrnula pozitiva (přinesla informace ze
španělsky mluvicích zemí) a negativa práce (práce není homogenní,
teorie není provázaná s výsledky, chybí hlubší teoretická reflexe,
chybí triangulace dat atd.). Oponent dr. Chvál konstatoval, že práce
splnila požadavky kladené na disertační práce, a práci doporučil k
obhajobě. Dále prezentoval důležité výtažky ze svého posudku
týkající se metodologie a prezentace výsledků. Školitelka popsala
postup studia i tvorby disertační práce, zdůraznila zejména pozitivní
přístup doktorandky ke studiu a přínosy práce pro poznání fenoménu
SD.
Doktorandka reagovala na připomínky oponentů:
•Doktorandka souhlasí s výtkou, že citované studie nebyly adekvátně
využity ke srovnání s výsledky vlastního výzkumu.
•Studie ze španělsky mluvících zemí byly analyzovány a
prezentovány nejen s ohledem na cíle práce, ale šířeji, protože se
doktorandka snažila přinést obecnější informace o fenoménu v tomto
regionu, tudíž je záběr širší.
•Doktorandka reagovala na všechny formální výtky z posudku dr.
Chvála.
•Obsahovou validitu dotazníku, která byla oponentkou zpochybněna,
ověřovala doktorandka v pilotáži; k otázce na reliabilitu dotazníku
argumentovala tím, že dotazník obsahoval většinu uzavřených otázek
a možnost volné odpovědi žáci téměř nevyužili; z odpovědi
doktorandky bylo zřejmé, že její představa o konceptu reliability není
správná.
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•Jak do operacionalizace kulturního kapitálu vstupovalo vzdělání
rodičů? Jak byla tato proměnná konstruována? Byla inspirace k
operacionalizace čerpána z odborné literatury, z jaké? Autorka
prezentovala operacionalizaci kulturního kapitálu, nepodařilo se jí
však zodpovědět všechny návazné otázky členů komise.
•Předsedkyně komise vznesla otázku týkající se zobecnitelnosti
výsledků výzkumu. Odpověď doktorandky nebyla zcela uspokojivá.
•Další otázka se týkala úlohy šetření poskytovatelů soukromého
doučování a její role v disertační práci. Z odpovědí vyplynulo, že
toto šetření nebylo v práci dostatečně vytěženo a vhodně zařazeno do
struktury práce.
Po hlasování s celkovým výsledkem neprospěla doporučila komise
doktorandce práci přepracovat a zaměřit se při tom se zejména na
vytěžení teoretických východisek práce (včetně poznatků ze
španělsky mluvicích zemí) při interpretaci výsledků výzkumu, lepší
začlenění předvýzkumu poskytovatelů soukromého doučování do
struktury práce a důslednou operacionalizaci hlavních konceptů, s
nimiž autorka pracovala.
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