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1) Přínos práce a její přidaná hodnota

Práce se zaměřuje na postoje rodičů, jako aktérů ve vzdělávací politice a zkoumá jejich vliv 
na vzdělávací politiku.   Přínos práce vidím ve  vytvoření správného výzkumného designu, 
využití vhodné výzkumné metody a  ve volbě  vhodných teoretických východisek. To vše pak  
vede k závěrům, že rodiče jsou velmi významnou skupinou aktérů a jejich vliv na vzdělávací 
politiku roste. Tyto závěry potvrzují i  mezinárodní studie. 

Cílem práce bylo u rodičů dětí ze  Scioškoly zjistit  postoje,  důvody k volbě jiné než spádové 
školy, zapojení rodičů do života školy a také to, zda očekávání bylo naplněno. Tyto otázky 
byly odpovězeny, stejně jako byly zjištěny I obecné postoje rodičů ke vzdělávání.

Přínos bakalářské práce spatřuji ve vytvoření případové studie, která velmi výstižně analyzuje 
jednu z důležitých skupin aktérů, analyzuje jejich postoje  a  popisuje následný vliv na změny 
ve vzdělávací politice. Práce poukazuje na nerovnosti ve vzdělávání a dopady  svobodné 
volby škol z hlediska socio-ekonomického statusu žáků.

2) Strukturace práce
Ke struktuře práce nemám výhrady.

3) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace;

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci bakalářskou, míru věcné správnosti a argumentaci 
považuji za nadprůměrnou. Velmi správně využívá legislativní podklady a  věcně správně 
argumentuje.

4) Teoretický rámec je v této práci velmi důležitý a také dobře zvolený.  Student  využívá a 
popisuje teorii vědění, ale zejména staví na teorii sociální reprodukce.  Tato teorie je 
východiskem pro stanovení správných závěrů. Teorie je velmi dobře popsaná  s ohledem 
na cíle bakalářské práce a  analýzu postojů aktérů, ke které práce směřuje.
Co mi chybí, je využití teorie pro stanovení hypotéz, které výzkumem ověřujeme. V tomto 



ohledu student nevyužil možnosti, které  metoda case study nabízí. 

5) Metodologie a aplikace jednotlivých metod;

Student zvolil velmi dobře jako výzkumný design  case study a kvalitativní výzkum formou 
polostrukturovaných rozhovorů. Z přílohy vyplývá velmi dobře stanovený dotazník pro 
rozhovory.   Metodu zdůvodnil I popsal dostatečně až na objasnění počtu dotazovaných 
aktérů  a jejich specifikaci,  tedy o jaké rodiče dětí, kterých ročníků. Tato informace v práci 
chybí a vzhledem k analýze aktérů jde o závažný nedostatek.

6) Využití literatury 
Student využívá vhodné zdroje jak z hlediska teoretické, metodologické a tak z hlediska 
legislativních východisek.  

Jen upozorňuji, že z hlediska mezinárodního kontextu by bylo možné doplnit literaturu 
mezinárodními studiemi, které potvrzují závěry   této případové studie.
  

7) Formální zpracování bakalářské práce  považuji za velmi dobré.

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě

a hodnotit ji známkou velmi dobře.
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