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- Jaké možnosti ve zkoumání hodnoty vzdělání přináší komparativní výzkum na 
různých středních školách?

- Protože v textu chybí diskusní část, mohla by autorka velmi stručně u obhajoby 
představit, co by mohlo být jejím obsahem? (Jak jinak by bylo možné vést výzkum? 
Jak by pokračoval aj.?)

- Hodnotím pozitivně výběr tématu: jde o téma složité, které však přináší mnohé 
možnosti zkoumání i získání podstatných poznatků obecnějších, týkajících se pojetí 
vzdělávání u středoškoláků.

- Diplomová práce je prací  teoreticko-empirickou. Především část empirická je cenná 
nejen volbou méně obvyklé výzkumné metody „focus group“, ale zejména pečlivou 
analýzou získaných dat a interpretací těchto dat

- U teoretické části jsem přemýšlela o tom, zda by výklad nemohl být konzistentněji  a 
bezprostředněji zaměřen přímo k hodnotě vzdělávání (v kontextu ostatních hodnot) 

- Výklad se občas děje především prostřednictvím citací z různých autorů (nadbytečné 
je u těchto autorů uvádět akademické tituly).

- Teoretická část by si zasluhovala shrnutí, závěr práce je spíše závěrem pouze 
empirické části, důležité by bylo zařadit část diskusní.




