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Hodnocení formální stránky práce 
 
Dosáhla práce minimální požadovaného rozsahu (30 normostran / 54.000 znaků s mezerami) 
Ano/Ne 
 
Strukturace práce – hodnocení B 
Struktura práce je přehledná a logická a pomáhá čtenáři v orientaci. Práce obsahuje všechny 
očekávané části, jejich rozsah odpovídá úrovni bakalářské práce, názvy kapitol jsou výstižné. 
Na některých místech bych uvítala detailnější členění (metodologická kapitola) a s ohledem na 
stručnost kapitoly věnované cílům a výzkumným otázkám by se mi jevilo vhodnější její včlenění 
jako podkapitoly do úvodu. 
 
Stylistika a formální zpracování (citace, grafická úprava atd.) – hodnocení A 
Text je pečlivě zformátován a je z formálního hlediska v pořádku, bez gramatických, 
stylistických a typografických chyb. Práce je psána kultivovaným a čtivým jazykem. 
Drobným doporučením pro autorku (bez dopadu na hodnocení) je sjednocení odsazení u 
číslovaných seznamů v různých částech textu a jejich slícování se zbylým textem. 
 
Odborná jazyková úroveň práce – hodnocení A 
Autorka používá vhodně a s porozuměním odbornou terminologii, klíčové termíny jsou 
vymezeny. 
 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování v textu – hodnocení A 
Autorka cituje korektně a jednotně, používá formu poznámek po čarou. Odkazované zdroje 

v textu a v seznamu spolu korespondují.  

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků – hodnocení [-] 

Práce neobsahuje grafické prvky. 
 



Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) – hodnocení [-] 

Práce neobsahuje přílohy. 

Celkové hodnocení formální stránky práce – hodnocení A 

Hodnocení odborného charakteru práce 

Stanovení výzkumných otázek/cílů a jejich zodpovězení – hodnocení B 
Autorka si vytyčila celkem pět cílů a z nich odvozuje devět výzkumných otázek. Jejich 
formulace je jasná a srozumitelná a v práci jsou naplněny/zodpovězeny. 
Rozpaky nicméně vzbuzuje poměrně velké množství cílů a otázek, které nejsou nijak 
strukturovány. Jako klíčový se ukazuje cíl první „Odhalit a popsat segregační mechanismy 
v obci“, na cíle 2–4 lze nahlížet jako na jeho podcíle. Podobně výzkumné otázky rozpracovávají 
cíle do dílčích úloh. Pro čtenářovu orientaci by ale bylo vhodné cíle a otázky strukturovat a 
jasněji vzájemně provázat (např. otázky přiřadit k jednotlivým cílům). Uvítala bych také více 
autorčina komentáře k nim. 
 
Propracování a aplikace teoretických východisek a přístupů – hodnocení B-C 
Práce se opírá o specifické teoretické koncepty z oblasti vzdělávání, zejména o modely 
segregačních mechanismů. To je koncept pro zvolené téma vysoce relevantní a autorka jej 
představuje poučeně a plně vyžívá: opírá o něj své výzkumné otázky, využívá jej v analytickém 
uchopení a vrací se k němu v diskusi. Zde také odkazuje na Hejzlarové koncept neviditelných 
aktérů, čímž ukazuje schopnost poodstoupit od dat a nahlížet na ně z obecnější perspektivy. 
Práci nicméně chybí obecnější veřejněpolitické zarámování, i když autorka se některých 
konceptů dotýká nebo je implicitně využívá (např. implementace a implementační nedostatky, 
aktéři, lokální úroveň policy). Jejich zvědomení a jasnější umístění práce do veřejněpolitického 
prostoru by bylo s ohledem na studovaný obor vhodné, nicméně dobře zvolený a využitý 
klíčový koncept tento nedostatek celkově vyvažuje. 
 
Metodologický přístup a aplikace jednotlivých metod – hodnocení A 
Autorka zvolila pro dané téma velmi vhodný design případové studie. Pracuje s vysokým 
množstvím různorodých dat, pozoruhodné je zejména množství provedených rozhovorů (11) 
a získání různorodých respondentů pro ně (zástupce zřizovatele, vedení školy, současných i 
bývalých zaměstnanců, současných i bývalých rodičů a žáků i neziskové organizace zabývající 
se danou tematikou), což u daného tématu a zejména v době lockdownů v důsledku epidemie 
covid-19 vyžadovalo velké množství energie autorky a má můj obdiv. Metody sběru i analýzy 
dat jsou dobře zvoleny, popsány i aplikovány, nadstandardní je péče věnovaná etice výzkumu 
– autorka pečlivě anonymizuje instituci i obec a je ochotna se vzdát prezentace některých 
informací, aby neohrozila své komunikační partnery. Jednalo se přitom o její rozhodnutí, škola 
ani obec anonymitu nevyžadovala. 
 
Využití literatury a dat – hodnocení C 
Předložená práce je zejména empirická, autorka se pak opírá nejen o akademické zdroje, ale 
také o veřejněpolitické dokumenty (legislativa, strategie, rozsudky, analýzy politik). Autorka 
se zdroji pracuje kriticky a účelně. Problematika je pokryta dostatečně, i když zejména 
akademických pramenů by mohlo být více. Výsledky práce jsou vztaženy k aktuálním 
společenským diskusím. 
 



Věcná správnost a přesvědčivost argumentace – hodnocení B 
Z věcného hlediska je práce v pořádku, argumentace je přesvědčivá a korektní, i když 
v závěrečných částech (zejména samotném závěru) se autorka nezdráhá být normativní. 
V souvislosti s tím bych uvítala jasnější hodnotové ukotvení práce a vhodné by bylo i 
reflektovat osobní pozici autorky-výzkumnice.  
 
Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu o řešení výzkumného 
cíle/otázky – hodnocení A 
Práce je kompaktní a směřuje k vytyčeným cílům, všechny části drží pohromadě a mají v práci 
své místo. 
 
Celkové hodnocení odborného charakteru práce – hodnocení B 
 
Věcný přínos práce a její přidaná hodnota 
Autorka si zvolila velmi aktuální a společensky naléhavé téma, které rozhodně patří k těm 

velmi obtížným na zpracování. Přiznávám, že při jeho zadávání i v průběhu zpracovávání jsem 

měla leckdy obavy, jak to dopadne a studentka sama zažívala několik výzkumných krizí. Se 

všemi se však dokázala vypořádat a její zapálenost pro téma byla mimořádná. I proto mě 

velmi potěšila výsledná práce, která předčila má očekávání zejména v oblasti empirické – 

studentce se podařilo získat množství velmi zajímavých výpovědí různorodých aktérů, které 

poutavě prezentuje. Práce má jasnou přidanou hodnotu, neboť přináší hlubinný vhled do 

závažného společenského problému na úrovni jedné školy a obce. Přesah práce pak vidím 

zejména v oblasti praktické, kdy autorka v závěru odvážně, ale zároveň fundovaně navrhuje 

konkrétní kroky a upozorňuje na konkrétní hrozby a příležitosti. To podle mě vyvažuje trochu 

slabší (ale stále slušné) teoretické ukotvení a napojení na akademickou diskusi. 

 
Vyjádření autora/ky posudku o seznámení s výsledkem antiplagiátorské kontroly: 
Seznámila jsem se s výstupy z programu URKUND a práce dle nich nevykazuje známky porušení 
akademické etiky. 
 
Celkové hodnocení 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě a hodnotit ji známkou B, 
pokud by se komise rozhodla akcentovat praktický rozměr práce a autorka prokázala 
schopnost veřejněpolitického rámování u obhajoby, pak i známkou A.  
 
Otázky k obhajobě:  

1. Pokuste se zasadit svou práci do širšího veřejněpolitického rámce. Kde na veřejněpolitickém 
poli se pohybujete, o jaké obecné koncepty se opíráte a jak výsledky vaší práce přispívají 
k poznání veřejné politiky? 

2. Jaké jsou praktické přínosy Vaší práce? Co z Vašich zjištění plyne pro různé aktéry a jak by šlo 
výzkum dále využít? 
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