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Předkládávaná bakalářská práce je zaměřena na zkoumání příčin odchodů žáků z vybraných 

pražských gymnázií z perspektivy učitelů těchto institucí. Zvolené téma je v kontextu vzdělávacího 

výzkumu v ČR relevantní a dosud řešené v omezeném měřítku. Práce tak přispívá k rozvoji 

dosavadního poznání a vykazuje zřetelnou přidanou hodnotu, zejména v empirické části. Cílem 

práce je explorace odchodů žáků z vybraného vzorku pěti pražských gymnázií, vč. identifikace 

cílových škol (kam odcházejí), přístupů učitelů, uplatňovaných druhů prevence odchodů a 

souvislostí se socioekonomickým statusem rodiny žáků. Za tímto cílem práce vhodně využívá 

kvalitativní metodologii vícenásobné případové studie V tomto ohledu autorka zaslouží ocenění za 

shromáždění, analýzu a prezentaci dat za účelem výběru vzorku gymnázií. V práci je pak obecněji 

využito analýzy relevantních sekundárních a primárních dat (v případě primárních generovaných 

rozhovory s vyučujícími).    

Práce má jasnou, logickou strukturu. Struktura práce by však mohla být ještě více zpřehledněna 

začleněním všech konceptuálních východisek (třídní diferenciace, předčasné odchody a prevence, 

sociální kapitál …) pod jednu sekci s vysvětlením souvislostí mezi využitými koncepty (které jsou 

jinak vhodně a relevantně vybrány). Totéž platí o podsekcích „analýza školství“ a „škála gymnázií“, 

jež by byly vhodnější a logičtější součástí kontextové části práce. Jinak je práce psána čtivým 

jazykem s minimem formálních nedostatků (nicméně je terminologicky sporné do jaké míry řadit 

(od/pře)chody žáků pod obecnější termín „mobility“) 

Hlavním kladem práce je identifikace některých méně známých (a méně obecně uváděných) 

důvodů odchodu (zejm. time management). Totéž platí pro identifikaci strategií prevence (školní 

preventista, psycholog …). Celkem zajímavým a cenným zjištěním je to, že v rámci zkoumaného 

vzorku nejsou důvodem – dle učitelů-respondentů – finanční prostředky a jejich nedostatek (s. 38). 

Kladně hodnotím též explicitní zodpovězení výzkumných otázek v závěru práce (krom otázky na 

vliv socioekonomického statusu). Limitace jsou dvě, zaprvé z textu a výsledných zjištění není jasné, 

zda-li existují rozdíly mezi vybranými pěti gymnázii a chybí diskuze případných důvodů proč tomu 



 

 

 

 

tak je/není v závislosti na vzdělávacích výsledcích gymnázií (autorka sice zmiňuje diskrepanci 

v počtu odchodů oproti statistickým datům u jednotlivých vybraných gymnázií, nikoliv však jiné 

možné interinstitucionální rozdíly v strategiích prevence apod.) Zadruhé chybí diskuze a 

zodpovězení otázky o souvislostech a vlivu socioekonomického statusu rodin žáků vykazující 

odchody ze zkoumaných gymnázií.         

 

Celkově se však jedná o nadprůměrnou, pečlivě zpracovanou bakalářskou práci, která v plném 

rozsahu splňuje kritéria a požadavky na tento typ práce. Při obhajobě by autorka mohla vysvětlit 

právě vztah výsledných zjištění a socioekonomického statusu rodin odcházejících studentů (viz. 

Výzkumná otázka č. 5, str. 12).       

 

 

 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci přijmout k obhajobě  

a hodnotit ji známkou „B“. 
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