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Posudek vedoucí práce

Diplomová práce se zaměřuje na situaci vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají 
vysokoškolské vzdělání. Prostřednictvím rozhovorů se studenty navazujícího 
magisterského/inženýrského programu se autorka studie snaží zjistit více o tom, jakou výzvu pro ně 
studium znamená. Specificky se zaměřuje na téma osobního potenciálu v kontextu vzdělanostní volby
a motivace. 

Teoretická část práce zahrnuje poměrně široké pojetí tématu, kdy autorka propojuje řadu 
souvisejících oblastí. Začíná koncepty jako je je sociální stratifikace nebo sociální třída, více se pak 
zaměřuje na otázku vzdělanostních aspirací z pohledu příslušníků různých sociálních tříd, poskytuje 
přehled zahraničních studií týkajících se „první generace vysokoškoláků“, uvádí klíčové statistiky 
týkající se českých studentů a kontextualizuje téma ve vývojově-psychologické perspektivě 
zaměřením na období mladé dospělosti a specificky v rámci konceptu vynořující se dospělosti. 
Poslední téma teoretické části je věnované motivaci, která reprezentuje klíčové zaměření diplomové 
práce. 

Ve výzkumné části autorka představuje svou studii v standardně strukturovaných kapitolách. 
Ustanovuje výzkumnou otázku i konkrétní pojetí kvalitativního výzkumu. Analýza dat je rozdělená do 
sedmi částí: Role studenta jako součást sebepojetí – to je zároveň centrální kategorie, tu dále 
dokreslují kategorie Motivace, Sociální okolí, Studijní dráha s podkategorií Specifika podle typu školy 
a oboru, Vynořující se dospělost, Integrace.  Názvy kategorií působí spíše deskriptivně, systematické 
uspořádání dat považuji za silnou stránku práce, zároveň je to ale možná určitý limit v tom, že tyto 
kategorie jsou obecnější, odtažené od vlastních dat. Zároveň se ale jeví jako informačně hodnotné. 
Přehledné zpracování pomůže dobré orientaci ve zjištěních a působní velmi přesvědčivě. Nicméně 
vnímám , že některé pasáže jsou spíše kratší a bylo by vhodné je detailněji rozebrat, jiné jsou zase 
poměrně dlouhé . Tedy místy působí text trochu nevyváženě. U delších sekcí by bylo zřejmě vhodné 
další dělení na nižší úrovni, které by nebylo tak obecné jako výše uvedené kategorie a více vystihlo 
specifická zjištění. Na druhou stranu autorka velmi dobře již v části prezentující výsledky pracuje s 
relevantními zdroji a je vidět, že je dobře obeznámená s tématem. Výsledky vztahuje k existujícím 
konceptům a teoriím, text je díky tomu čtivý a argumenace přesvědčivá.  V části věnované diskusi 
autorka shrnuje své poznatky a opět systematicky propojuje s existujícími studiemi, které dohledala. 
Celkově využité zdroje jsou adekvátní, autorka čerpá z domácí i zahraniční literatury.

Jako otázku do diskuse nabízím, jak autorka vnímá rozvoj vzdělanostních aspirací ve vztahu k volbě 
střední školy. V závěru uvádí, že oproti literatuře některé bariéry ve vysokoškolském studiu její 
respondenti tak výrazně nepociťovali a zajímalo by mě, jak podle ní do toho vstupuje kromě kultury 
rodiny a dané vysoké školy i kultura, na kterou byli zvyklí v rámci předchozího vzdělávacího stupně.

V každém případě práce splňuje požadavky na diplomovou práci v oboru psychologie a práci 
doporučuji k obhajobě
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