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 Předložená disertační práce Barbory Terreros je přepracovanou verzí textu, která neuspěla při 

obhajobě v roce 2020. Ve svém vyjádření se zaměřím proto především na posuny v přepracované 

verzi disertace. 

 Disertační práce v celkovém rozsahu 117 stran se zabývá fenoménem soukromého doučování, 

který je intenzívně zkoumán v zahraničí od 90. let, v ČR až v posledním pětiletí. Autorka se zaměřila 

na soukromé doučování (dále SD) na 2. stupni ZŠ, které v době koncipování jejího výzkumu nebylo 

zmapováno. Jako hlavní výzkumný nástroj kvantitativního výzkumu použila dotazník, zadávaný 

ve dvou socioekonomicky a kulturně odlišných krajích, Středočeském a Ústeckém. Metodologické 

přípravě, tvorbě dotazníku a výběru vzorku věnovala adekvátní pozornost včetně zajištění návratnosti 

(N 1016). Výsledky výzkumu přinesly nové poznatky o využívání SD u žáků v závěrečné fázi povinné 

školní docházky v českém prostředí a jsou přínosem k poznání tohoto fenoménu.  

 Pozitivní posuny v přepracované verzi disertace lze spatřovat a) v rozšířené teoretické části, 

v níž autorka prohloubila teoretické východiska, včetně reflexe a odkazů na nejnovější zahraniční i 

domácí publikace a výzkumy zabývající se SD, b) zpřesnila vymezení klíčových pojmů a odkazy na 

relevantní teorie vztahující se k sociálnímu a kulturnímu kapitálu. Do této části včlenila text věnovaný 

výzkumům SD ve vybraných státech, v nichž se výzkumy intenzívně rozvíjejí, zejména ve španělsky 

mluvících zemích (zde autorka využila vhodně svou znalost španělštiny), kde je fenomén SD značně 

rozšířený a zkoumaný. 

 Metodologická část obsahuje podstatné náležitosti, zdůvodnění výběru krajů, konstrukci 

výzkumného vzorku i doklady o řešení problémů při realizaci empirického výzkumu, při nichž autorka 

vyvinula značné úsilí, což vedlo k relativně vysoké návratnosti a dosažení vzorku 1016 respondentů. 

Odstraněna byla většina nedostatků v prezentaci a interpretaci výsledků výzkumu, které byly 

předmětem připomínek v první verzi práce. 

 Celkově lze konstatovat, že přepracovaná verze zaznamenala pozitivní posuny ve struktuře a 

obsahu a byla textu i autorce, která se problematice dále věnovala, ku prospěchu. Bohužel se nezdařilo 

důsledně odstranit některé formální nedostatky a proto jsem doporučila, aby autorka vypracovala 

písemně jejich korekci, kterou předloží komisi při obhajobě. 

 

Závěr: 

Přepracovaná verze disertační práce je kvalitativním posunem reaguje na většinu připomínek a 

nedostatků původní verze, vznesených při obhajobě v roce 2020. Je přínosem k problematice 

soukromého doučování, v níž obohacuje poznatkovou základnu a mapuje tento fenomén na základní 

škole.  

Disertační práce Mgr. Barbory Terreros splňuje požadavky na daný typ práce. Doporučuji ji 

k obhajobě. 
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