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Tento oponentský posudek se vztahuje k upravenému, doplněnému, opravenému a nově 

předloženému textu disertační práce autorky. Proto některé pasáže jsou ponechány z původního 

posudku a je zde též reagováno na realizované úpravy. Veškeré realizované úpravy jednoznačně 

zkvalitnily posuzovanou disertační práci. 

Téma soukromého doučování žáků se těší zvýšenému zájmu ve světě od 90. let 20. století, jak uvádí 

autorka v úvodu své práce. V České republice začíná být více sledováno v posledních pěti letech a 

aktuálně zejména v souvislosti se zavedením jednotných přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia a 

maturitní obory středních škol v roce 2017. Můžeme to číst z publikační aktivity v odborných 

časopisech autorky i jejího kolegy z ÚVRV PedF UK Víta Šťastného.  

Disertační práce o celkovém rozsahu 96 stran (bez použitých zdrojů a příloh) je přehledně a logicky 

strukturována do čtyřech hlavních kapitol. První kapitola je teoreticko-přehledová (39 s.). Autorka 

v ní vymezuje pojem soukromého doučování a dále si všímá ve výzkumech doložených souvislostí se 

sociálním a kulturním kapitálem ve vybraných státech světa. Ve druhé kapitole (20 s.) je popsána 

metodologie vlastního empirického výzkumu, je formulován cíl výzkumu, výzkumné otázky, s oporou 

o teorii zdůvodněné hypotézy, popsán design dotazníkového výzkumu, součástí je i statistické 

zpracování dat. Ve třetí kapitole (24 s.) jsou shrnuta empirická zjištění podle jednotlivých sledovaných 

témat. Následuje diskuse (7 s.) obsahující i reflexi realizovaného výzkumu. Seznam použitých zdrojů 

obsahuje kolem 100 titulů, z toho cca třetina v angličtině a třetina ve španělštině. Práce je doplněna 

seznamy tabulek a grafů, příloha obsahuje vlastní žákovský dotazník.  

Nyní se vyjádřím k jednotlivým částem samostatně. Nejprve obecně a následně detailními méně 

podstatnými poznámkami, komentáři či otázkami. 

Předností teoretické části je představení výzkumných nálezů o soukromém doučování a souvislosti se 

sociálním a kulturním kapitálem rodiny ve vybraných státech světa. Autorka těží z dobré znalosti 

španělštiny a mohla tak využít i ty zdroje, které mohou unikat odborníkům, kteří tento jazyk 

neovládají. Zajímavé jsou tedy krom studií z Polska, USA, Číny, Japonska a Austrálie, zejména ty 

z Latinské Ameriky a ze Španělska. Za cenné pokládám i zmapování poskytovatelů soukromého 

doučování v České republice s využitím analýz portálů s nabídkou doučování.  

V metodologické části autorka dobře zdůvodňuje výběr žáků 9. tříd základních škol ze dvou krajů – 

Středočeského a Ústeckého. Je potřeba ocenit způsob náhodného výběru škol z obou krajů a 

dokladování relativně vysoké návratnosti (45 % až 50 % dle fáze oslovení škol) dané aktivní 

komunikací autorky se školami včetně ujednání o odměně pro učitele za distribuci dotazníků. 

Podařilo se jí shromáždit vzorek čítající 1016 respondentů ze 33 škol (16 ze Středočeského kraje a 17 

z Ústeckého kraje). 

  



Poznámky, komentáře či otázky dílčího charakteru k popisu metodologie, prezentaci a interpretaci 

výsledků výzkumu: 

V posuzovaném textu disertační práce autorka opravila téměř všechny nedostatky, na které byla 

upozorněna v mém posudku k první verzi práce. Přesto jich pár zůstalo a zde je uvádím. 

Na s. 65 zůstávají nejasné následující teze: „Chí-kvadrát test aplikovaný v tabulce 7 říká, že je 

statisticky významný rozdíl mezi doučujícími jednotlivých předmětů. Hypotéza HA5 tedy není ověřena 

pomocí chí-kvadrát testu, ale procentuelními daty získanými z dotazníku.“ Při obhajobě by měly být 

tyto informace objasněny. 

Na některých místech bylo opraveno uvedení p hodnoty 0,000 (správně má být p < 0,001). Přesto na 

dvou místech tato nepřesnost zůstala (s. 66 a 68). 

Devět řádků textu na s. 92 je totožných s textem na s. 96. 

Na s. 89 je zmínka o korelačních koeficientech „Vzhledem ke korelačním koeficientům lze 

konstatovat, že vztah mezi vzděláním rodičů a volbou střední školy je silnější než vztah mezi 

vzděláním rodičů a prospěchem.“. Ty uvedeny nejsou a jejich uvedení by bylo na daném místě 

vhodné.  

Občas se autorka dopouští terminologické nepřesnosti, když o žácích středních škol píše jako o 

studentech. 

 

Závěr 

Úprava textu disertační práci oproti předchozí posuzované verzi jednoznačně prospěla. Byla 

vylepšena struktura kapitol v teoretické části a bylo odstraněno velké množství dílčích nedostatků. 

Přesto pár nepodstatných chyb v práci zůstalo a očekávám, že se k nim autorka při obhajobě práce 

vyjádří. 

Disertační práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. Autorce 

se podařilo přispět ke zmapování fenoménu soukromého doučování v České republice na konci 

druhého desetiletí 21. století. 
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