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Hodnocení práce 

Autorka práce se zaměřila na v našem prostředí dosud jen málo prozkoumaný 

fenomén stínového vzdělávání (soukromého doučování). Soustředila se na rodiče, kteří jsou 

považováni za klíčové aktéry v procesu rozhodování o tom, zda dítě bude či nebude soukromě 

doučováno, a kontextualizovala jejich rozhodování do období pandemie Covid-19 a post-

pandemického období. Výběr tématu a cíle práce byl do značné míry dán také aktivním 

zapojením do šířeji pojatého výzkumu financovaného Grantovou agenturou České republiky, 

jehož je autor posudku hlavním řešitelem. Autorka se v práci zabývá velmi aktuální 

problematikou, neboť střednědobé a dlouhodobé důsledky období covid-19 nejen v oblasti 

vzdělávání se v této době projevují nebo začnou projevovat ve větší míře, a výsledky jejího 

bádání to potvrzují. Stínové vzdělávání v České republice není marginální fenomén, naopak 

s ohledem na demografickou situaci, kdy o studium na středních školách usilují „silné“ 

ročníky, se soutěž o místa na středních školách ještě dále zostřuje, což vede u mnoha rodičů 

k pocitu nutnosti o to intenzivnější přípravy.  

V teoretické části oceňuji, že autorka pracovala s vysoce aktuální zahraniční 

literaturou, a to jak anglicky, tak i francouzsky psanou. Celkově je práce se zdroji i logická 

výstavba textu na dobré úrovni. Kapitole 1 nicméně vytýkám určitou neuspořádanost, místy 

až nepřehlednost. Doporučil bych vymezit cíl práce již v úvodu (nyní se „ztrácí“ v textu první 

kapitoly teoretické části na str. 14). Struktura kapitoly 1.1.2 není jasná (na začátku autorka 

hovoří o několika kategoriích / druzích aktérů, ale v následujícím textu se zabývá jen některými 

z nich; zařazení několika odstavců o vztazích doučujících se školami a učiteli se nejeví jako 

účelné, částečně se tematicky překrývá s kapitolou 1.2 Role aktérů soukromého doučování); 

v uvedené kapitole 1.2 se autorka zabývá jen rolí rodičů, byť celkový název odkazuje na vícero 

různých aktérů; kapitolu 1.6 zabývající se historickým vývojem stínového vzdělávání bych zařadil 

dříve, aby bylo pro čtenáře již od počátku jasné, z jakých historických souvislostí pramení 

současná podoba stínového vzdělávání. Naopak přehledně je zpracována část týkající se dopadů 

pandemických opatření ve vzdělávání (kap. 2 a 3).  

V empirické části autorka sebrala a následně pečlivě analyzovala data získaná formou 

polostrukturovaných rozhovorů. Metodologické postupy ve výzkumu jsou detailně popsány a 

čtenáři umožňují vytvořit si dobrou představu o tom, jakým způsobem autorka došla 

k výsledkům, které prezentuje. Tematická analýza je vhodně zvolena a důsledně aplikována. 

Autorka se také naučila dobře využívat software pro analýzu kvalitativních dat, což by pro ni 

mohlo být užitečné i v následné vědeckovýzkumné práci, pokud se rozhodne se jí dále 

věnovat. Své interpretace autorka vhodně opírá o vybrané segmenty transkriptů rozhovorů, 

zjištění jsou tak důvěryhodná a podložená.  

Celkově hodnotím kvalitu práce velmi pozitivně. Autorka nastudovala značné 

množství domácí i zahraniční literatury, včetně metodologické, prokázala schopnost aplikace 

získaných poznatků v analytické i koncepční práci a dospěla k zajímavým výsledkům, na 

které bude navázáno i v rámci celého výzkumu GA ČR analýzou širšího korpusu dat, který 

byl získán.  



Drobné komentáře k textu 

• Na s. 20 autorka píše: „Bray (2007) klade důraz na několik definičních znaků stínového 

vzdělávání. První z nich je supplementation neboli doplňování, čímž zdůrazňuje, že se 

jedná výhradně o výuku školních výukových předmětů a její doplnění, ačkoli Malik 

(2017) tvrdí, že nemusí jít nutně o doplňování, ale jakékoli aktivity v daném předmětu.“ 

=> domnívám se, že jsou zde míchány dvě nesouvisející věci, a sice předměty, kterých se 

stínové vzdělávání týká, a druh vzdělávacích aktivit. 

• Na s. 27: „Opatření zavedená v důsledku pandemie Covid-19 by se dala zařadit do 

poslední sféry schématu, tedy na úroveň společnosti.“ => domnívám se, že opatření byla 

realizována na různých úrovních, včetně úrovně školy a vzdělávací politiky 

 

 

 

Otázky k obhajobě 

 

• V teoretické části autorka poměrně často zmiňuje výzkumné nálezy z velmi 

rozmanitých a nám kulturně či geograficky značně vzdálených zemí, jako jsou 

například Alžírsko, Filipíny, Indonésie, Nairobi či Indie. Podle jakého klíče vybírala 

tyto studie a čím se řídila při rozhodování, zda uvedenou studii citovat, či necitovat? 

• Autorka uvádí, že sama soukromé doučování poskytuje. Jakým způsobem mohla tato 

skutečnost ovlivnit analyticko-syntetický proces práce se získanými daty a jejich 

následnou interpretaci?  

• Které z Vámi uvedených důvodů pro rozhodování rodičů pro zajištění stínového 

vzdělávání pandemická opatření „vytvořila“ zcela nově a které existovaly již před 

pandemií (a zaváděná opatření je pouze akcentovala/posílila)? 


