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Hodnocená diplomová práce se věnuje fenoménu vzdělanostního rodinného zázemí u studentů VŠ, 

v kontextu sociální stratifikace. Cílovou skupinou byli studenti VŠ, jejichž rodiče nemají VŠ 

vzdělání. Ačkoliv jde o téma, kterému se primárně věnují spíše sociologové, autorka si klade za cíl 

reflektovat psychologickou rovinu, hledat motivační, identitní i vývojové kategorie. Text autorky lze 

vnímat jako zajímavý příspěvek, který může sociologická data rozvinout a obohatit o hlubší analýzu 

procesu vývoje identity vysokoškoláka.  

Teoretická část představuje přiléhavé obeznámení s tématy, které vhodně prezentují reflektované 

téma. Tematicky jsou popisované fenomény spjaty s cílem práce, nejsou zde okruhy, které bych 

považovala za nadbytečné, nesouvisející,  místy bych ale zvolila jiné řazení subkapitol, tak, aby 

témata na sebe lépe navazovala a působila více propojeně. Teoretická část má přehledový a popisný 

charakter, studentka se klidně mohla pustit více do kritického pojednání (některé teoretické koncepty 

- např. sociální stratifikace, třídy se k tomu snadno nabízí). Musím pochválit akcent na komparativní 

charakter popisovaných témat i konceptů, kde se autorka snaží ilustrovat, jak chápe ona jednotlivá 

vymezení, koncepce. Drobnou připomínku mám k podkapitole Sociální třída pohledem psychologie 

(2.2.1). Těšila jsem se na inspirativní přehled výzkumných zjištění i teoretické ozvěny, ale kapitola 

bohužel velmi krátká.   Z  hlediska použití bibliografických zdrojů jde o práci, která pracuje 

s poměrně bohatým rejstříkem zdrojů, zahraniční publikace jsou zastoupeny v kvalitním poměru.  

Celkově považuji teoretickou část za vyváženou, ucelenou.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje srozumitelně 

postup sběru dat, volbu výzkumného vzorku i odůvodnění volby výzkumných nástrojů. Cíle, které si 

autorka klade, jsou explicitně vyjádřeny a je k nim v textu postupně směřováno. Počet výzkumných 

otázek ale považuji za příliš vysoký (osm). Domnívám se, že vzhledem k zvolené kvalitativní 

metodologii (analýza polostrukturovaného rozhovoru s osmi respondenty), způsobil tento počet 

výzkumných otázek následně jistou roztříštěnost prezentovaných dat. V metodologické pasáži bych 

místo teoretizace zakotvené teorie a obecného popisu postupu kódování dat více ocenila konkretizaci 



postupu kódování dat a vzniku centrální kategorie přímo na datovém souboru. Jako čtenář se někdy 

v obsahové analýze obtížně orientuji, ačkoliv se diplomantka snaží tok dat oživit autentickými 

ukázkami rozhovorů.  Ačkoliv autorka vnímá jako centrální kategorii roli studenta jako součást jeho 

sebepojetí, není příliš zjevné, jak k tomuto závěru dospěla a jak přesně, v jakém významu, míře, 

kontextu, apod. se k ní další popisované kategorie vztahují. 

V rámci diskuze studentka dokazuje, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických koncepcí i 

srovnatelných empirických zjištění. Je však škoda, že explicitně neodpovídá na všech 8 stanovených 

výzkumných otázek, popisuje zde spíše kondenzaci zjištění v rámci popisovaných kategorií, ale 

nejsou přímo vztaženy k výzkumným otázkám, čtenář si je „musí najít sám“.  

Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům kladeným na diplomovou práci. Z jazykového 

hlediska je psána přiměřenou akademickou dikcí s přijatelným terminologickým aparátem, bez 

narušujícího výskytu chyb či překlepů.  Práce obsahuje všechny povinné části.   

I přes výše uvedené připomínky doporučuji oponovanou diplomovou práci k obhajobě.  
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