
Vyjádření školitele k doktorskému studiu PhDr. Heleny Franke

PhDr. Helenu Franke jsem vedl (ještě jako Helenu Holoubkovou) od jejích seminárních prací 
přes práci diplomovou až po předkládanou práci doktorskou. Na jejím odborném růstu se 
bezesporu významně pozitivně podílelo i to, že poznala jiné badatelské prostředí a jiné 
školitele, a to v rámci mezinárodního výzkumného projektu ELDEL (7RP EU).  

Její badatelská práce se vyznačuje přes všechny zdánlivé oscilace konzistentním zájmem o 
rodinu, rodinné výchovné praktiky a o rozhraní mezi rodinou a školou. Původní téma
disertace v rámci prezenční formy studia bylo úžeji orientované na raný vývoj a socializaci 
v kontextu rodičovských praktik a ideologií. Byl připraven design výzkumu opírající se o 
kvalitativní metodologii.

Po prvním roce studia však došlo k významné změně. Dr. Franke byla vybrána jako členka 
širokého mezinárodního řešitelského týmu zmíněného projektu ELDEL. A tím došlo k posunu 
tématu, k určitému přerušení kontaktu se školitelem a k práci pod vedením mentorky prof. 
Mikulajové. Rodičovské praktiky v rané fázi socializace se dostaly do pozadí, prezenční 
studium a skládání atestů se logicky zastavilo. Orientace na jazykový vývoj, na jeho poruchy 
a dysfunkce a na témata rané gramotnosti ovšem obohatila nejen tématický rejstřík 
doktorandky. Práce v projektu přispěla významně k zdokonalení v užití kvantitativních 
výzkumných metod a formulování výzkumného designu.

V průběhu studia došlo k obnovení intenzivního kontaktu se školitelem a k naroubování 
původního výzkumného zájmu (rodičovské praktiky) na výzkum rané gramotnosti. 
Doktorandka po návratu z Bratislavy složila velmi rychle všechny předepsané zkoušky a 
dokončila zpracování a analýzu dat. A to i v náročné rodinné situaci. Oceňuji, že nikdy 
neargumentovala mimovědními důvody a vždy se snažila i v časové tísni řešit především 
věcné jádro disertace.

Kvalitu disertace mně nepřísluší hodnotit, celkově však soudím, že doktorské studium splnilo 
svůj účel a bylo úspěšné. Doktorandka prokazuje vysokou způsobilost pro výzkumnou práci. 
Umí navrhnout projekt empirického výzkumu, ovládá hlavní kvantitativní i kvalitativní 
metody. Velmi obezřetně zachází s daty. Nejde o náhodu či o ojedinělou manifestaci 
v předložené disertaci. Publikovala své výsledky v domácích i zahraničních časopisech.

Závěrem tedy konstatuji, že i přesto, že studium trvalo poněkud déle, hodnotím ho jako 
výborně zvládnuté. Doporučuji doktorskou disertaci k obhajobě a po jejím úspěšném 
zvládnutí udělit PhDr. Heleně Franke titul PhD.

V Praze 2. 6. 2014                                             prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
                   školitel


