
Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Barbora Terreros
Identifikační číslo studenta: 58999025

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika
ID studia: 453014

Název práce: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v
českém základním vzdělávání

Pracoviště práce: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Mgr. Markéta Černá, Ph.D.

Datum obhajoby: 10.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: opravný termín

Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Doktorandka představila disertační práci, poté oponenti prezentovali
stručně své posudky. Oponentka doc. Černá hodnotila pozitivně téma
práce i posuny, ke kterým došlo od minulé verze (např. vhodné
rozšíření obsahu, vymezení kulturního kapitálu), byť práce stále
podle jejího názoru vykazuje některé nedostatky. Zmíněna byla místy
nepřehledná struktura práce, byť byl obsah rozšířen, jsou mnohdy
prezentovány jendnotlivé studie bez hlubšího analytického zdvihu.
Za největší slabinou práce označila doc. Černá formální stránku
práce. Oponent dr. Chvál pozitivně zhodnotil kvalitativní posuny v
práci, ale zdůraznil některé nepřesné formulace týkající se prezentace
statistických výsledků. Školitelka prof. Walterová hodnotila
pozitivně přístup a práci doktorandky zejména v posledním roce
studia a při zapracovávání zpětné vazby od předchozí obhajoby.
Upozornila na problém formální stránky práce, který ale doktorandka
vyřešila pomocí errat (byly vytištěné prezentovány u obhajoby).
Doktorandka reagovala na výtky oponentů z oponentských posudků.
Na správnou míru uvedla konkrétní rozporované formulace. Značný
prostor věnovala analytickému souhrnnému pohledu na soukromé
doučování a faktory, které ho podmiňují, v jednotlivých světových
regionech, včetně španělsky mluvicích zemí. Dovysvětlila termíny,
které v práci užívá (např. enrichment vs. remedial doučování).
Komise po krátké diskuzi hlasovala, všichni členové se vyslovili ve
prospěch doktorandky.
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Výsledek obhajoby: prospěl/a (P)

Předseda komise: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. ............................

 doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D. ............................

 PhDr. Martin Chvál, Ph.D. ............................
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