
Oponentský posudek na druhou verzi diplomové práce

Název práce: Rodinná škola, její historie, vývoj a budoucnost v České republice očima jejích 
absolventek

Autorka práce: Bc. Petra Hylová

Na úvod oponentského posudku bych ráda poznamenala, že diplomovou práci hodnotím podruhé a 
v průběhu doby, kdy autorka pracovala na stávající verzi, jsem s ní dvakrát komunikovala. Částečně tak můj 
posudek ztrácí charakter oponentského (jenž se obvykle soustředí pouze na výsledný text), neboť 
v hodnocení nemohu zcela odhlédnout od procesu tvorby diplomové práce, jejíž část jsem měla možnost 
sledovat. Ačkoliv to může být chápáno jako nedostatek oponentury, předpokládám, že komise naopak bude 
akcentovat přínos tohoto pohledu. Tím je možnost posouzení posunu, který autorka práce byla schopna 
udělat na základě předcházejících připomínek. 

V práci došlo ke změnám, které při zohlednění vstupních dat (dříve uskutečněné rozhovory) a časových 
možností hodnotím jako dostatečné. V následujícím výčtu zdůrazňuji úpravy, které jsou z mého hlediska 
nejhlubší:

 Současný text je výrazně kompaktnější; celková struktura práce i vnitřní členění textu (zkrácené 
odstavce) je přehlednější. 

 Práce byla zkrácena; část méně podstatných a nepřehledně prezentovaných informací byla vynechána 
či přesunuta do příloh. To práci viditelně prospělo. 

 Při prezentaci hlavních zjištění jsou nejprve představeny hlavní kategorie, které autorka získala z prvotní 
analýzy. Prezentovaná zjištění se týkají pouze nejdůležitějších zjištění, nejsou zavalena podrobnostmi
bez vazby na hlavní výzkumné otázky. 

 V analýze je patrná autorčina snaha o větší zohlednění genderové perspektivy. Pořád však platí, že by ji 
autorka mohla/měla při analýze empirického materiálu využívat ještě hlouběji. 

 V původní práci autorka přecházela mezi prezentací údajů, svých zjištění a hodnocení, přičemž vznikal 
dojem, že rodinné školy velmi hájí. Ve stávající verzi práce se podařilo větší část hodnocení upozadit. 
Zároveň došlo k rozšíření závěru práce o stručné zhodnocení úlohy rodinné školy. 

 Soubor respondentek byl původně věkově nesourodý (věk přitom koresponduje i s odlišnou zkušeností 
s typem vystudované rodinné školy); autorka vyčlenila podskupinu nejstarších respondentek a 
analyzovala rozhovory s nimi zvlášť. 

 Autorka věnuje alespoň malý prostor rozboru názvu rodinné školy. 

Z kladů, které jsem vyzdvihla již v minulém posudku, bych ráda zopakovala následující: 

 Práce vychází z širokého empirického materiálu; autorka uskutečnila 22 obsáhlých rozhovorů.

 Práce je založena na širokém studiu pedagogických dokumentů. 

 Práce je psána čtivým jazykem, s velkým množstvím názorných ilustrací z rozhovorů. 

 Práce zahrnuje explicitní osobní reflexi, která se týká zejména vlastní životní zkušenosti autorky (tzv. 
stand point). 

Z výhrad, které jsem vznesla v minulém posudku, zůstávají v platnosti následující:

 Rozhovory málo směřovaly k odhalení představ respondentek o genderovém řádu. Chápu ovšem, že 
nebylo v možnostech autorky tento nedostatek napravit, tj. uskutečnit rozhovory nové. 

 Autorka používá velmi často generické maskulinum. 

 V práci je věnován malý prostor historickému kontextu, v jehož světle by bylo možné lépe porozumět 
účelu a podobě rodinných škol.

 Prezentace zjištění je strukturována nalezenými kategoriemi. Autorka u každé z nich ukazuje, jaké byly 
dominantní a okrajové výpovědi respondentek a snaží se je stručně interpretovat. To hodnotím 
pozitivně. Bohužel však chybí provázání kategorií (závěr práce tuto roli neplní). To znamená, že 



nevznikne plastický obrázek, který by nám ukazoval pravidelnosti v osobních zkušenostech a postojích 
respondentek. Jednoduše řečeno, není jasné, jak spolu souvisí výpovědi k různým subtématům u 
konkrétních respondetek. Pokud by se to podařilo, získali bychom nejen informaci, že velká část 
respondentek se hlásila na RŠ kvůli nižšímu prospěchu a dále například že velká část respondentek 
zažila deziluzi, nýbrž že respondentky zohledňující prospěch častěji než ostatní neprodělaly deziluzi a 
případně i důvod, proč tomu tak je. 

Závěr:

Autorka si zvolila zajímavé téma a věnovala velkou energii jeho uchopení prostřednictvím široké literatury, 
pedagogických dokumentů a uskutečněných rozhovorů. První verze práce měla řadu nedostatků, které 
vycházely ponejvíce z toho, že autorka neprováděla analýzu důsledně z genderového hlediska. Tuto 
výhradu se autorka pokusila zapracovat. Stávající verze diplomové práce se tím výrazně zkvalitnila. Stejně 
tak i většinu dalších výhrad, které jsem před první obhajobou vznášela já i vedoucí práce, autorka 
zohlednila (výhrady komise neznám, a proto nemohu posoudit, zda došlo k jejich zapracování). Petra 
Hylová nejenže věnovala velké úsilí první verzi práce, ale při zpracování její druhé verze prokázala, že je 
pracovitá a snaživá a že má základní porozumění genderové problematice. Doporučuji proto její diplomovou 
práci k obhajobě a navrhuji ji 6 bodů, případně až 7 bodů v závislosti na kvalitě obahoby. 

V Praze, 22. 3. 2009 PhDr. Irena Smetáčková, PhD.




