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- Mohla by autorka uvést důvody, proč zařadila do teoretické části kapitolu Komunita 
(jak souvisí s daným výzkumem).? 

- Prosím autorku o vysvětlení kategorie selhání ve vzdělávání, specificky pak 
v neformálním vzdělávání. 

- Kdyby chtěla autorka zkoumat skutečné příčiny selhání, o jakým výzkumných 
metodách by bylo třeba uvažovat? 

- Jsou výsledky zkoumání k otázce č.6 založeny na výpovědi klientů? 
 

- Velmi dobře zvolené téma: aktuální, nové, doposud málo zpracované 
- Celkové koncepci DP by prospěl přesně zformulovaný cíl, který by napomohl 

adekvátní struktuře textu. Takto jsou v teoretické části kapitoly, které mají jen volný 
vztah k tematice (resp. čtenář jej obtížně hledá) – např. vyučovací styly učitelů aj. 
Jiné pohledy naopak – vzhledem k tématu - zřetelně chybí: hlubší analýza 
klíčových kompetencí i kompetence k učení, hlubší vhled do učitelova pojetí výuky 
a možnosti jeho proměny,  problematika učitelovy aplikace relativně nových 
aspektů výuky aj.To se promítá do poměrně povrchni interpretace získaných dat 
v empirickém výzkumu. 

- Text působí do značné míry nepromyšleně: pokud autorka pracuje v empirické části 
s pozorovacím archem založeným na podmínkách (příležitostech) pro rozvoj 
kompetence k učení ve výuce, potom i v teoretické části by takto měl být veden 
výklad problematiky výuky. V DP je však uvedeno spíše aditivně jen několik 
učebnicových vhledů typu cíle – strategie – org. formy-  metody – práce s chybou. 
Z textu teor. části není jasné, s čím bude autorka pracovat v emp. části – s kategorií 
strategií nebo metod atp..V teoretické části chybí shrnutí, které by připravilo 
koncepci části empirické.  

- Poměrně malý prostor – ke škodě problematiky - je věnován empirické části.  
Vzhledem k problémové otázce mi přijde počet pozorovaných hodin neadekvátní 
(spíše bych doporučila méně rozhovorů, delší pozorování). Nejasné mi přijde 
použité kódování (jak se promítlo do kapitoly výsledky výzkumu?)  
 

 
 
 
 

Velmi dobře zvolené téma: aktuální, nové, doposud málo zpracované, vážící se na 
zkušenost autorky 
Problematická místa DP jsou podle mého názoru tato: 
- Pokud je cílem DP zjistit příčiny selhávání dětí v procesu neformálního vzdělávání,  
měla tomu být lépe přizpůsobena struktura celé práce. Obecnější problematika dětí ze 
sociálně vyloučených lokalit by měla tvořit  kontext (zde však cca polovina textu), 
těžištěm by měla být problematika neformálního vzdělávání (zde chudičká kapitolka, 
z níž ještě větší část tvoří jednoduché, na internetových popisech založené popisy 
projektů organizací, věnujících se mj. (!) také vzdělávání dětí ze sledovaných lokalit. 
- Problematika sociálního vyloučení je vcelku dobře popsána, u navazujících kapitol   
však  postrádám vhled autorky do výkladu problematiky, tj. proč volí právě tento a ne 
jiný obsah  kapitol. Kapitoly tak působí aditivně a uvnitř nich se informace dublují. 
Výrazné je to u kapitoly Komunita . 
- Pokud je centrální kategorií „selhávání“, očekávala bych, že bude v teoretické části 
náležitě vyloženo, nebo alespoň v úvodu empirické části. 
- Jako problematickou vidím i část empirickou. Vlastní empirický výzkum (na cca 20 
stranách), který chce odhalit skutečné(!!!) příčiny selhávání, je založen na výpovědi 5 
dětí, které  - tak jak píše autorka – navštěvují dané zařízení (Selhaly tedy nebo ne?). 
Výzkumné otázky 2,3  implikují jen odpověď ANO – NE., otázka 6 implikuje jinou 
metodu zkoumání, než autorka zvolila.  
- V textu je množství jazykových (Hrubých) chyb ( v příčestí minulém, v interpunkci, 
v psaní velkých písmen, chyb stylistických atp.) 
- Sympatická je část diskusní, která reflektuje metodiku výzkumu. Mě osobně mrzí, že 
autorka, o jejímž zájmu o tematiku nepochybuji, nevyužila možností více metod, které 
se jí v terénu, v kterém pracuje,  nabízejí přirozeně. 



 
 


