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Práci považuji ve vztahu k ostatním pracím obhajovaným na téže katedře za atypickou, a 

proto v následujícím hodnotím její přednosti a nedostatky výhradně slovně bez využití škály. 

Úvodem chci říci, že mne opravdu zaujala a vyjádřit respekt k odvaze autorky vydat se 

neprošlapanou cestou. Samotný cíle práce je originální, ambiciózní, smysluplný a zřetelně 

formulovaný.  Text práce je psaný čtivým, kultivovaným jazykem, na pomezí publicistického 

a odborného výkladového stylu. Název práce a názvy jednotlivých kapitol v obsahu ve mně 

vzbudily očekávání, z nichž některá se nenaplnila a jiná práce předčila. Za velmi zdařilou 

považuji první kapitolu, kterou chápu jako rozšíření úvodu. Naopak 2.a 3. kapitola jsou 

členěny do mnoha krátkých číslovaných kapitol, jejichž obsah je ale relativně řídký a přestože 

tato část mohla být mimořádně zajímavá a není pochyb, že autorka se zdroji dokáže 

pracovat.(např. kap.3.3.) Témata zůstávají spíše naznačená a otevřená, postavená na minimu 

zdrojů (např. Porubský 2012 pro 1.kapitolu, Hlavní směry vzdělávací politiky Čr do roku 

2030+ a Audit vzdělávacího systému: Jak si vede české vzdělávání?, 2020 pro 3.kapitolu) . 

Autorka v 1.-3-kapitole de facto nezpracovává teorii, ale vlastní analytickou práci uvozuje 

filozofickou úvahou a porovnáním dokumentů vzdělávací politiky. Nastoluje silné téma-téma 

důvěry ve vzdělávání.  

V podkap.4.1. seznamuje čtenáře obšírně s platformou TED. Podkapitolu 4.2. lze chápat jako 

metodologickou. Autorka autenticky popisuje svůj proces hledání vlastního originálního 

systému pro kategorizaci analyzovaných příspěvků. Postrádám ale jasný klíč k vymezení 

zkoumaného souboru, který by významně ovlivnil výsledek analýzy a následné syntézy.  

V kap.4.3. přináší výsledek svého analytického třídění a prokazuje dovednost vnímat 

vzájemné souvislosti a nejednoznačnosti. Metodologie syntézy mi není zcela srozumitelná 

(např. vznik tabulky na str. 64) . Závěrečné kapitoly jsou zdařilé, i když nepřinášejí žádné 

překvapení, je zřejmá poctivá práce autorky a schopnost udržet myšlenkovou logiku textu. Je 

zřejmé, že musela věnovat práci obrovské množství času a také úsilí nenechat se zcela 

vtáhnout obsahy příspěvků a udržet si nadhled. Výsledek vypovídá o TED příspěvcích, ale 



také naznačuje mnohé o autorce práce. Nemám pochyb, že práce je přínosná pro její profesní 

rozvoj autorky a pro široké spektrum čtenářů, kterým svou rešerší ušetřila drahocenný čas a  

nabídla svůj pohled na ně k zamyšlení.  Já sama obojí bezpochyby využiji. Příloha textu je 

v tomto případě plnohodnotná součást práce. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP:  

 

• Jaký by byl podle Vás vzhledem k finální verzi textu přiléhavější název práce? 

• Jedním z ústředních pojmů textu je pojem důvěra. Definujte jej, naznačte jak 

vzniká a co ji ovlivňuje. Reflektujte vlastní důvěru v oblastech, které jste 

nabídla ve 3. kapitole. 

• Jaká kritéria jste pro výběr vzorku mohla zvolit a jak předpokládáte, že by 

ovlivnila výsledek? 

• Jaké témata považujete sama za důležité a překvapivě jste ho mezi příspěvky 

nenalezla? 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

Výborně velmi dobře Dobře Nevyhovuje 

 

Podpis:  


