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- Jak si autorka vysvětluje chybění některých důležitých témat v realizační rovině 
kurikula SŠ?

- Jak by podle jejího názoru mělo být v kurikulu SŠ zařazeno téma zvládání psychické 
zátěže?

- Jaké další výzkumné metody by mohly vést k zodpovídání výzkumných otázek?

- Zaměření na důležité téma z kurikulární oblasti, o kterém nemáme příliš dat z 
terénu

- Téma by stálo za hlubší ponor do realizační roviny kurikula (v teor. východiscích i 
empirické sondě).

- Rozsáhlý text jde na úkor kvalitě výkladu: např. v teoretické části jsou partie, které 
jsou nadbytečné (množství informací o nemocech aj.), často autorka postupuje ve 
svém výkladu aditivní cestou

- Analýza ped. dokumentace patří ve struktuře práce až k empirické části
- I pokud je výzkum deskriptivní, lze – a v tomto případě by to bylo důležité – data 

interpretovat 
- Aby autorka obstála náležitě při interpretaci dat, potřebovala by uvažovat z hlediska 

celku kurikula, příp. doplnit dotazníkové šetření dalšími metodami: V tomto případě 
by i závěry práce byly propracovanější. 






