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- Prosím autorku, aby se pokusila přeformulovat  otázku týkající se hodnocení domácích úkolů 

tak, aby měla více informací pro interpretaci.
- Data týkající se domácích úkolů se vztahují k jedné škole. Jakým způsobem by mohla být 
využitelná pro management školy?

- Hodnotím pozitivně výběr tématu: je aktuální, mediálně prezentované a přitom konkrétní data 
z terénu škol o postojích zainteresovaných aktérů k domácí přípravě postrádáme. 
- Struktura diplomového projektu (teoreticko-empirického) je promyšlená: je vedena od širší 
problematiky spolupráce rodiny a školy k problematice domácí přípravy jako jedné z forem pro 
výuku, k specifice domácích úkolů a postojům k nim: ty jsou pak předmětem empirického šetření. -
-Výklad tematiky je veden srozumitelně, bez nadbytečných informací, autorka využívá různorodých 
zdrojů, včetně publikovaných výzkumů a textů aplikačního charakteru. Empirické zkoumání je 
popsáno přehledně, metodologické postupy jsou jasně odůvodněné. Zpracování  dat k určitým 
faktorům ze všech tří aktérských stran umožňuje čtenáři rychlý vhled do problematiky. Poznámky 
k teoretické i empirické části lze tedy vnímat spíše jako dílčí.
-  V úvodu by měl být přesněji zformulován cíl empirické části.
- Terminologická pozn.: Domácí příprava je vhodně označena jako organizační forma, domácí 
úkoly však za organizační formu považovat nelze (s.17, poslední odst.). Autorka občas píše o 
domácích úkolech tam, kde by se hodilo označení domácí příprava (s.16, „úskalí“)
- Subkapitola 3.8. je o interpretaci dat, nikoliv faktorů.
- Určitou rezervu lze spatřovat v interpretační práci se získanými informacemi (zde většinou souhrn 
výroků a jednoduché zobecnění – viz např. s. 35 o důležitosti úkolů pro žáky.
-  Volbu faktorů, ke kterým se aktéři vyjadřují, považuji za adekvátní tématu. Jen v případě 
individualizace se bylo možno orientovat i k jiným  kritériím než je obtížnost.
- Přeformulování otázky týkající se hodnocení DÚ by podle mého názoru mohlo přinést více dat, 
příp. zajímavější data.
- Závěry výzkumu  jsou přehledné, celkové závěry mohly být ve vztahu k teoretickým východiskům 
propracovanější.
-  Podle mého názoru autorka napsala zdařilou diplomovou práci.  Postupovala do značné míry 
samostatně a invenčně.




