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      1. Obsah a struktura práce 

Bakalářská práce komparuje věkově odlišné populace uchazečů o vysokoškolské 

studium vzhledem k jejich sociodemografickým charakteristikám, individuálním názorům, 

postojům, motivaci a dalším ukazatelům. V textu postupně vymezuje tematické okruhy, které 

tvoří proměnné v navazujícím empirickém šetření. Mezi popisované tematické okruhy řadí 

specifika vzdělávání dospělých, motivaci ke studiu, očekávání od studia ve vztahu k proměně 

hodnoty vzdělávání v současnosti a také k uplatnitelnosti vysokoškoláků na pracovním trhu.   

 Obsahově je text v pořádku, zahrnuje rámcově vše požadované. Některé pasáže však 

zbytečně zatěžují text. Např. pro popis použité statistiky na straně 39, obsahující zcela 

elementární školské údaje, by úplně stačil odkaz na literaturu. Podobně i struktura práce daná 

rozčleněním na dílčí pasáže je vytvořena převážně adekvátně, ale jen v teoretické části práce. 

Popis empirického šetření je hůře čitelný, v použitém schématu řazení textu se čtenář občas 

ztrácí.  

Rozsah textu odpovídá stanoveným požadavkům, přílohy nejsou zařazeny. Zvolené 

téma reflektuje studovaný obor i odborné zaměření katedry. 

 

2. Odborná úroveň 

Cíl empirického šetření spočívá ve srovnání stanovených ukazatelů u souborů věkově 

odlišných uchazečů o studium v datech společnosti Scio. Pro dosažení tohoto cíle použila 

studentka kvantitativní postup, zformulovala a ověřila hypotézy, vymezila rámcově hranice 

souborů. Pro vlastní analýzu použila odpovědi na vybrané otázky, které byly společností Scio 

v jednotlivých letech položeny uchazečům o studium od roku 2008. Získané výsledky 

roztřídila do kategorií a prezentovala přehlednými tabulkami, podrobně je interpretovala a 

diskutovala.  

Menší metodický problém představuje početní nevyváženost obou komparovaných 

souborů. Ačkoli je velikost obou souborů nestálá a liší se podle aktuálně sledovaných 

parametrů, je prakticky ve všech interpretovaných situacích soubor mladších respondentů 

mnohonásobně rozsáhlejší ve srovnání se staršími respondenty (např. 9059 mladších ku 916 

dospělým osobám, str. 60). Tato významná disproporce způsobuje, že při dalším třídění do 

podsouborů jsou některé sledované kategorie zastoupeny velmi nízkým nebo dokonce 

nulovým počtem respondentů 2. souboru.  

Zpracovávaná látka empirického šetření sice není nová, ale nalezené shody a 

odlišnosti mezi sledovanými soubory, změny, případné posuny jejich priorit a očekávání 

představují zajímavou sondu do situace adeptů vysokoškolského studia v nedávné minulosti i 

současnosti.  

 

3. Práce s literaturou 

Studentka umí vyhledávat potřebné informace a pracovat s odbornou literaturou, i 

když pro zpracování některých témat mohla použít novější zdroje. Některá empirickým 



šetřením řešená témata jsou v soupisu bibliografie zastoupena spíše spoře, např. motivace ke 

studiu na vysoké škole.  

  

4. Grafické zpracování 

Celkovou úpravu textu a jeho dílčích částí zvládla studentka dobře. Pro ilustraci 

výsledků použila výstižné, dobře čitelné a správně označené tabulky (26 tabulek).   

 

5. Jazyková úroveň 

 Jazyková a stylistická úroveň je přiměřená, studentka se vyjadřuje převážně jasně a 

srozumitelně, umí sdělovat čtenáři podstatná fakta. Korektura textu je provedena zodpovědně 

a pečlivě.   

 

6. Podnět k rozpravě 

Liší se motivace ke studiu v závislosti na typu vysoké školy? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 

k ústní obhajobě. Navrhovaná klasifikace: velmi dobře. 
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