
Diplomová práce 

Lucie Fleischhackerová: 

 

Vliv distanční výuky v Covid 19 na rodičovské motivace při 

rozhodování a výběru soukromého doučování 

 

Oponentský posudek 

 

K posouzení byl předložen text v rozsahu 105 stran + přílohy, vybavený náležitostmi (abstrakt v ČJ a Aj, 

seznamem použité literatury a dalšími přílohami, včetně struktury rozhovorů). 

 

Celkové hodnocení: 

Diplomatka zvolila velmi aktuální téma odkazující na proměny školního vzdělávání v období 

intenzivního působení opatření v souvislosti s C19. Zaměřila se na role rodičů a jejich motivace pro 

soukromé vzdělávání, což byl dosud výzkumně opomíjený aspekt zavádění on-line výuky. 

 

Cílem práce bylo zmapovat důvody výběru soukromého doučování a vliv pandemie na rodičovské 

angažmá ve vzdělávání dětí, což se podařilo díky realizované výzkumné sondě, která byla součástí 

širšího výzkumu GAČR zaměřeného na rodiče jako nepřímé aktéry soukromého doučování. 

 

Struktura textu odpovídá požadavkům na diplomové práce, teoretická část má rozsah 60 s., empirická 

40 s. Výklad je logický, jazyk čtivý a terminologicky adekvátní. 

 

Přednosti práce: 

a) V teoretické části prokázala diplomantka dobrou orientaci v cizojazyčných zdrojích, 

teoretických konceptech a terminologii. 

b) Zvláštní ocenění patří identifikaci vývojových trendů ve výzkumech dané problematiky a 

reálných problémů spojených s akcelerací přechodu na on-line výuku ve světě i specifiky v ČR. 

c) Empirická část solidně zdůvodňuje design výzkumu i problémy realizace výzkumné sondy, 

vhodně jsou vybrané a zpracované grafické prezentace. 

 

Komentář k empirickému výzkumu, zpracování dat a výsledkům 

 

Autorka zvolila kvalitativní metodologii, kterou výstižně popisuje a zdůvodňuje. Ostražitost vzbuzuje 

limitovaný vzorek (N=10) respondentů (z větších měst a různých stupňů a typů škol), s nimiž realizovala 

polostrukturované rozhovory. Eliminace cíleného složení vzorku neumožnila dostatečně postihnout 

relevantní specifika úrovní školního vzdělávání (vzorek se vztahuje k ISCED 1, 2, 3). Interpretace 

výsledků jsou založeny na nízkém počtu případů (např. pouze 1 rodič žáka 1. stupně, 1 rodič žáka 

odborné SŠ). Oceňuji však vhodně zvolenou tematickou analýzu, jejíž postup je podrobně popsán, a  

výsledky (viz tab. na s. 92) výstižně charakterizující důvody rozhodování rodičů o soukromém 



doučování v hierarchii dle relevantnosti (nespokojenost s on-line výukou, strádání a ztráty žáků, 

problémy návratu do prezenční výuky a úskalí na straně rodičů, včetně jejich pedagogické 

nekompetentnosti). 

 

Celkové vyznění výzkumu tenduje k negativním konotacím distanční výuky v pohledu rodičů, naznačuje 

rizika i eventuální příležitosti využití zkušeností z období pandemie C19 v postcovidovém období. 

Přínos diplomatky spatřuji zejména v prezentaci originálních dat z českého prostředí. 

 

Otázky pro obhajobu 

1. Jakými strategiemi by bylo možné posílit aktivní roli rodičů v podpoře vzdělávání vlastních dětí, 

kterou posílila situace on-line výuky? 

2. Jak změnila on-line výuka v období pandemie C19 motivace rodičů pro soukromé doučování a 

výběr jeho forem v dalším období? 

3. Které aspekty rozhodování rodičů o soukromém doučování by měly být zjišťovány v dalším 

výzkumu? 

 

Závěr: Posuzovaný text splňuje náročné požadavky na kvalitu diplomové práce. Autorka prokázala 

schopnost teoretického i empirického přístupu, dostatečnou míru kritické sebereflexe, samostatnosti 

i týmové participace.  

Diplomovou práci Lucie Fleschkackerové doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

Praha, 4.1.2023      prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

 

 

Návrh hodnocení: Výborně 

 

 

 

 


