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Táťána Škanderová si jako téma své bakalářské práce vybrala otázku konstrukce studentské 
identity vysokoškoláků v první generaci (tedy studentů VŠ, jejichž rodiče nejsou absolventi VŠ). 
Výzkum ukotvila v odborné literatuře a data získala na základě kvalitativní metodologie. Cílem 
autorky bylo identifikovat, popsat a interpretovat prvky, které utvářejí identitu studenta u mladých 
lidí, kteří studují na vysoké škole a zároveň nepocházejí  z vysokoškolských rodin. Právě sociální 
stratifikace (příslušnost rodin sledovaných mladých lidí k nižší sociální třídě) se stala proměnnou, 
která měla rozšířit poznání o této skupině vysokoškoláků.  

Předkládaná práce je velice zdařilá. Taťána Škanderová svůj projekt v žádném ohledu 
nepodcenila. Je zřejmé, že rok a půl, kdy se práci věnovala, maximálně využila pro přípravu a realizaci 
výzkumu, rešerši odborné literatury, analýzu dat a napsání závěrečného textu. 

Bakalářská práce v prvé řadě vyniká rešerší teoretické literatury. Rozsah prostudované 
literatury potvrzuje nejen soupis použité literatury, ale především způsob, jakým autorka 
s odbornými texty pracuje. Nejen teoretická část tvoří produktivní rámec pro úvahy autorky, 
legitimizuje její tázání, ale také v diskusi se autorka vztahuje k dalším textům, tentokrát již úzce 
zaměřeným k jí sledovanému tématu. Za ocenení stojí i výzkum, který realizovala u šesti 
respondentů. Výpovědi, které získala na základě polostrukturovaného rozhovoru podrobila tematické 
analýze. Na jejím základě vytvořila nebanální kategorie, skrze které popisovala klíčové momenty, 
které spojovala s identitními postoji respondentů.  

Jako celek působí práce vyrovnaně a nároky na bakalářskou práci dosahuje (výzkum, 
kategorizace), i někdy překračuje (v rozsahu stran, v rozsahu literatury, kvalitě jazyka, syntéza). Právě 
proto, že je práce inspirativní, dovolím si v rámci posudku  diskutovat některé momenty z empirické 
části. Tyto podněty by neměly být chápány jako kritika, která zpochybňuje dílčí teze či celkové závěry, 
ale spíše jako zamyšlení, resp. podnět pro další úvahy. 

 
1. Je velice sympatické, že v závěru práce autorka reflektuje svoji pozici badatele. Většinou tyto 

pasáže jsou součástí metodologie, aby si čtenář již dopředu byl vědom aktérství badatele. Ve 

vztahu k výzkumu identity pak pozice badatele je velmi významná. Je.li identita (z hlediska 

konstruktivistického paradigma) chápána jako vyjednávaná, tak i celý rozhovor badatele 

s respondentem byl situací vyjednávání identity. To také mohlo být v rámci metodologie 

reflektováno. 

2. Další metodologická poznámka směřuje k otázce sběru dat. Zajímalo by mne, jaké otázky 

autorka kladla, jak o nich přemýšlela, když podklady pro rozhovor připravovala, a zda 

neuvažovala o narativním rozhovoru. 

3. Poslední metodologická poznámka směřuje k počtu respondentů. Autorka si je vědoma limitů 

svého vzorku, nicméně toto opět řeší až v závěru. Neuvažovala autorka o tom, že by také 

v části prezentace dat připomněla čtenáři, že se jedná o sondu, resp výsledek analýzy šesti 

rozhovorů. 

4. Tím se dostávám k výběru vzorku. Je sympatické, že autorka nepodléhá metodologickému 

nacionalismu a do vzorku zahrnuje i vysokoškolačku z druhé generace migrantů. Pravdou je, 

že výpovědi všech respondentů se nutně různě liší. Nicméně Anežka a její studentská identita 



je postavena jinak. Např. zatímco ostatní sledovaní vysokoškoláci se interpretují jako pracující 

dospělí, Anežka je plně závislá na rodičích. Uvažovala autorka, v jakých všech ohledech je její 

studentská identita odlišná a zda by se tento nález neměl zvýznamnit i v závěru? 

5. Dále je velice zajímavé číst jednotlivé kategorie, prvky, které  autorka spojuje s identitou 

sledovaných studentů. Neuvažovala autorka, že se může jednat o postoje, které mohou 

vyjadřovat i studenti z vysokoškolských rodin? A v této souvislosti by možná mohlo být 

produktivní ve vztahu k některým kategoriím uvažovat o věku, do kolika let jsou lidé 

z různých sociálních vrstev ochotni akceptovat liminalitu svého života, tedy setrvávat 

ve statusu studenta. 

6. Text se hlásí ke konstruktivistickému paradigmatu. Zároveň se mu však někdy zpronevěřuje. 

V části prezentující jednotlivé kategorie na čtenáře implicitně doléhá, že zde snad je nějaká 

protoptypická studentská identita, které respondenti nedosahují (např. s. 44 „klasický“ 

student, od ostatních studentů se izolují). V Diskusi a Závěru pak autorka hovoří o 

rodičovských strategiích jako o reálných praxích, nikoliv jako o reflexi těchto praxí ze strany 

respondentů. 

7. Dále by mne zajímalo, zda autorka neuvažovala o tom, jak její respondenti konstruují 

genderovou identitu. Zda právě jejich socioekonomický background nepřispívá k reprodukci 

genderových rozdílů v rolích. Přišlo mi zajímavé, jak v citacích dívek zaznívá, že studenti jako 

partneři nemohou jim poskytnout adekvátní životní styl např. v trávení volného času. 

Z výše položených otázek a komentářů je zřejmé, že mne text práce velice zaujal. Studentce děkuji za 

kvalitní text a opakuji hodnocení, které zaznělo v úvodu posudku. Bakalářská práce Taťány 

Škanderové je velice kvalitní, splňuje až překračuje nároky na tento typ práce a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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