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Jaká témata z obecné didaktiky se bezprostředně vztahují k tématu DP? Jak jsou tato 
témata rozpracovaná v didaktice vysokých škol, příp. v didaktice učitelského 
vzdělávání? 
Jakou kombinaci výzkumných metod by autorka volila ke stejným cílům příp. 
pokračujícího výzkumu?

- Oceňuji návrh J.Pírkové věnovat se v DP tématu implementace kurikula na vysoké škole. Tématu 
učitelského vzdělávání je sice věnována v pedagogice velká pozornost, ale v DP zvolený přístup, 
kdy se prostřednictvím akreditačního procesu podíváme do podmínek vzdělávání na vysoké škole, je 
vcelku ojedinělý. 
- Teoretická část je převážně popisem školsko politického kontextu proměny vysokých škol (a škol 
připravujících učitele). Stála bych o teoretický rámec problematiky, kde by stav vysokoškolské 
pedagogiky a didaktická témata VŠ byl východiskem. Na straně druhé si uvědomují, že autorka 
mohla pro svoji DP najít jen málo teoreticko-výzkumných  opor věnovaných bezprostředněji tvorbě, 
realizaci a posuzování kurikula přímo na vysokých školách.
- Pokud je zařazen v textu historický exkurs, mohl být více věnován specifické proměně kurikula
v učitelském vzdělávání.
- Za cennou považuji především druhou část textu, zaměřenou empiricky. Jde o empirickou sondu 
pokoušející se zachytit postup práce jak v rámci přípravy žádosti o schválení studijního programu, 
tak v jeho vlastní realizaci. 
- V části metodologické bych přivítala jasnější vyjádření, kolik respondentů nakonec bylo ve výzkumu 
zahrnuto.
- Úprava výzkumných metod je vysvětlena, přesto – vzhledem k počtu účastníků z jednotlivých 
pracovišť -  je sonda určitým torzem.
- V práci nejsou opravené občasné jazykové chyby (velká písmena - např. s.12,13, vyjm.slova - 16, 
v konc. –cíly: s.53, shoda podm. s přís. 17, nadužívání slova tak, občasné chyby v interpunkci.
- Přes uvedené hodnotící komentáře považuji zaměření DP Jany Pírkové za hodné pozornosti pro 
další výzkum vysokoškolské didaktiky.


