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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

10

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

10

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován). 

10

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce).

9

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury).

9

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).

9

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).

10

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).

7

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).

4

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

10

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě
1) Jakou podporu by na základě vašeho výzkumu škola mohla reálně 
poskytnout s ohledem na zvládnutí přechodu do dalšího studia,mám 
na mysli zejména z hlediska volby oboru budoucího (VŠ) studia? 
Vycházím z toho, že nevyhraněnost studia na gymnáziu se opakovaně 
objevuje jako „kritika“ tohoto studijního zaměření a do jisté míry se 
zdá, že to může ovlivnit i váhání s ohledem na to, jaký návazný obor 
bude vhodný/zajímavý pro daného studenta/ku.

2) Jakým směrem by mohla směřovat navazující výzkumná studie? 
Zformulujte výzkumný problém, navrhněte adekvátní výzkumné 
metody. 

Poznámky

Anna SABOLOVÁ

Středoškolští studenti a výběr vysoké školy v rodinách bez vysokoškolského 
vzdělání
Kateřina Machovcová, Ph.D. 



Práce komplexně pojímá zvolené téma, teoretická část tvoří velmi 
dobrý základ pro realizaci výzkumu, dobrou obeznámenost s 
odbornými zdroji prokazuje autorka i v poměrně rozsáhlé a přehledně 
zpracované diskusi výsledků, jakkoliv by bylo možné doporučit ještě 
další zapojení výzkumných textů z ČR i zahraničí. Analýza 
kvalitativních dat, zde navíc složitější o pohled ze dvou stran (studenti/
rodiče), je zakotvená v realizovaných rozhovorech a přináší nové a 
zajímavé informace, jak o této konkrétní skupině studentů, tak i šířeji v
kontextu vzdělávací praxe. Z analýzy například vyzdvihuji poukázání 
na nízkou podporu v dalším studiu (škola/učitelé se soustředí na 
zvládnutí maturity), což by bylo zajímavé dále výzkumně ověřit. Práce 
jako je tato pak mohou pomoci poukázat na odlišné potřeby/motivace/
možnosti různých skupin studujících při zvládání této vzdělávací 
tranzice. 
 
Je škoda, že v zásadě dobře zpracovanou práci provází množství 
drobných formálních nepřesností (např. v některých přímých citacích 
chybějící čísla stran, místy nevhodná stylistická vyjádření, absence 
příloh). 

Celkové hodnocení Práce splňuje/nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v 
daném oboru. 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:


