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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 

Cíl nové verze bakalářské práce je upraven a formulován na straně 1: “Cílem této bakalářské práce je 
ukázat, jaké jsou aspirace a očekávání kladená na individuální doučování a zda k naplnění těchto 
nadějí dochází.”  Tento cíl byl prací naplněn.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,   
vhodnost příloh apod.): 

V teoretické části došlo k úpravě struktury práce (což jí prospělo) a k několika drobným úpravám v 
rámci několika kapitol. Představení konceptů P. Bourdieuho je stále zkratkovité, byla vypuštěna 
sporná kapitola o financování NNO, je patrná snaha o zlepšení argumentace na základě textu 
Nekorjaka, Souralové a Vomastkové (2011) o procesech segregace v základním školství, prezentace 
organizací je zkrácena. Značná část kapitol teoretické části zůstává v původní podobě. Přeskládání a 
dílčí úpravy vedou v poslední kapitole (3.4.) k nesouladu mezi úvodem kapitoly, názvem jedné z 
podkapitol (3.4.2.) a jejím obsahem.  

Do metodologické kapitoly autorka přesunula představení realizovaných rozhovorů a vhodně doplnila 
informace o  způsobu výběru participujících rodin, resp. matek, které tvořily její komunikační partnerky. 
Kontext zúčastněného pozorování je upřesněn, ale více této metodě pozornost věnována není. 
Vzhledem k tomu, že autorka během výzkumu vystupovala ve dvou rolích (výzkumnice a doučující), 
očekávala bych zapojení sebe-reflexe a také uvedení etických principů své práce (např. anonymizace 
dat a uváděná označení dětí). 

Přepracování empirické části je výraznější - je strukturována na základě identifikovaných témat. Došlo 
tak k zapojení analytické práce, i když s určitými nedostatky. Např. první empirickou kapitolu autorka 
věnuje prvotním kontaktům mezi rodinami a organizací. Uvádí příklady, které se týkají vzdělání, ale 
nediskutuje je v kontextu tématu práce. Stejně jako jsou koncepty P. Bourdieu zkratkovitě přestaveny 
v teoretické části, je s jeho koncepty nakládáno v části empirické. Nicméně oproti původnímu stavu se 
jedná o zlepšení. Toto je také jeden ze dvou případů, kdy dochází k propojení teoretické a empirické 
části (krátce je opětovně vymezeno individuální doučování na začátku kapitoly 5.4.). 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,  
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 

Formální úprava prodělala určitá zlepšení (změna v odkazování, doplnění v seznamu literatury). Také 
jazykový projev byl přiblížen požadavkům kladeným na absolventskou práci, ačkoli překlepy a 
stylistické prohřešky se stále objevují. 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,  
 originalita myšlenek apod.): 

Cíl práce byl přeformulován a empirická část výrazněji přepracována, což činí práci akceptovatelnou. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až  
   tři): 

Jak lze propojit kapitoly o inkluzivním vzdělávání (tedy zaměření na systém, pedagogové) a vaše 
empirická zjištění?  

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě):  
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