
Posudek oponentky diplomové práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Bc. Jakub Vlach 
Název práce: Úspěšnost dětí z dětských domovů 
                       v sekundárním a terciárním vzdělávání
Vedoucí práce: PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.

Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 74
Počet stránek příloh: 14
Počet titulů v seznamu literatury: přiměřeně tématu DP

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Celkové hodnocení práce:

Výběr tématu a typu DP:
Výborná volba tématu, J.Vlach si vybral téma důležité, málo zpracované. Vhodně volený 
teoreticko-empirický typ diplomové práce. 

Komentáře k teoretické části:
 Teoretická část je dobře a přehledně strukturovaná. Výklad v jednotlivých kapitolách 

má jasnou linku.
 Podle mého názoru by kapitola o školní úspěšnost mohla být vedena do větší hloubky. 

Vzhledem k problematice (byť je empirická část zaměřena zřetelně na prostředí 
dětského domova) by stálo za to věnovat větší pozornost škole (včetně vztahů 
s vrstevníky zde),  prostředí  bezprostředně svázanému  se školní úspěšností, tzv. 
vnímané vlastní účinnosti (self-efficacy), více i vzdělávacím aspiracím a vlivu 
vysokého či nízkého očekávání na školní úspěšnost aj.). Některé podněty by mohly 
přijít z konceptu protikladného, tj. ze školní neúspěšnosti. Autorovi by se tak možná 
lépe dařilo zaplňovat ono prázdné místo, které zmiňuje na s. 29.

 Podkapitola „Klienti dětských domovů mají menší podporu v učení“ (s.27) se netýká 
podpory v učení obecně, ale pouze přípravy na vyučování v dětském domově.

Komentáře k empirické části a závěrům
 Tato část má dobře zformulovaný cíl, výzkumné otázky, jasně popsanou metodologii a 

kvalitně zpracovaná data postupy tzv. zakotvené teorie.
 .Z  přepisu v příloze přiložených rozhovorů je zřejmé, že autor umí navodit 

důvěryhodné prostředí, že skutečně respondentům naslouchá a volí tak příhodné další 
otázky.   

 Za cenné považuji vyústění do možnosti kvantitativního výzkumu s formulovanými 
hypotézami. 

 Při formulaci doporučení bych měla také jedno doporučení pro autora: formálně (po 
jazykové stránce) sjednotit tyto formulace. 

 Kvalitně je zpracována část diskusní (nebývá to v DP běžné) a  konečné závěry. 
empirického šetření.  

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Lze dohledat výzkumy, které by se zabývaly podporou učení dětí z dětských domovů přímo 
ve školním prostředí ?
Kde vidí autor hlavní smysl, hlavní hodnotu svého výzkumu?

Závěr posouzení diplomové práce:
Diplomovou práci Bc.Jakuba Vlacha považuji za velmi zdařilou a doufám, že se v nějaké 
podobě ji podaří publikovat.  
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