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Průběh obhajoby: Studentka představila cíl práce, obsah jednotlivých kapitol teoretické
části (základní koncepty tématu, souvislost Covidu a vzdělávání,
stínové vzdělávání) a empirický kvalitativní výzkum založený na
rozhovorech. Výsledky vychází k tematické analýzy, která
identifikovala čtyři základní témata: nespokojenost s online výukou,
strádání žáků, návrat do škol, úskalí (online) vzdělávání.
Oponentka ocenila aktuálnost práce a schopnost identifikace trendů a
akcelerace přechodu na online výuku, kvalitně popsanou metodologii
výzkumu. Poukázala na nesourodost vzorku, který neumožnil
postihnout specifika jednotlivých typů žáků.
Vedoucí práce ocenil schopnost práce v týmu, která se odráží na
výsledcích práce. Stejně jako oponentka vyzvedl schopnost orientaci
v odborné literatury, včetně zahraniční literatury a v angličtině a
francouzštině. Ocenil práci se softwarem InVivo. Naopak práce by
mohla mít přehlednější strukturu.
Studentka odpověděla na otázky komise a komentovala zmiňovanou
negativní konotaci soukromého doučování, která byla způsobena
způsobem výběru vzorku.
Otázky:
1.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?
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2.Autorka uvádí, že sama soukromé doučování poskytuje. Jakým
způsobem mohla tato
skutečnost ovlivnit analyticko-syntetický proces práce se získanými
daty a jejich následnou interpretaci?
3.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)?
4.Jakými strategiemi by bylo možné posílit aktivní roli rodičů v
podpoře vzdělávání vlastních dětí, kterou posílila situace on-line
výuky?
5. Jak změnila on-line výuka v období pandemie C19 motivace
rodičů pro soukromé doučování a výběr jeho forem v dalším období?
6. Které aspekty rozhodování rodičů o soukromém doučování by
měly být zjišťovány v dalším výzkumu?
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