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Posudek bakalářské práce Jany Čavrnochové „Fenomén násobného studia: 

případová studie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy “ 

Jana Čavrnochová se rozhodla podívat se podrobněji na fakultu, kterou studuje, a v rámci 

toho si vyzkoušet jednu z hlavních metod, jež jsou využívány v sociálně vědních výzkumech – 

dotazníkové šetření. Zvolená metoda odpovídá otázkám, které si autorka klade. Jako vedoucí 

práce její téma samozřejmě považuji za relevantní a aktuální a práci jako takovou za velmi 

zdařilou. Pojetí teoretické části i analýza prezentovaná v empirické části jsou standardní a 

splňují nároky na bakalářskou práci. Teoretická část zahrnuje obvyklou škálu konceptů běžně 

spojovaných se zvoleným tématem a přiměřený je i seznam literatury. Zde je nutno 

podotknout, že fenomén násobného studia není zrovna frekventovaným tématem v tuzemské 

odborné literatuře a autorka projevila velkou vynalézavost při shánění dostupných materiálů, 

včetně kontaktování příslušného odboru na MŠMT, kde získala některé interní podklady. Po 

formální stránce práci také nemám co vytknout.  

 V analytické části autorka nejprve věnuje dostatek prostoru diskusi zvoleného 

metodologického přístupu, což umožňuje čtenáři zhodnotit výpovědní hodnotu autorčiny 

analýzy, která je, jak je zvykem, založena na komentování a analyzování tabulek a grafů 

zachycujících výsledky dotazníkového šetření. Interpretace výsledků respektuje obvyklá 

pravidla a odpovídá úrovni bakalářské práce. Vysoce hodnotím snahu konfrontovat vlastní 

zjištění s literaturou prezentovanou v teoretické části. Celkově analýza působí uceleným 

dojmem a nabízí řadu zajímavých zjištění, které by měly být zajímavé i pro vedení FHS.  

Protože je pro mne samozřejmě náročné, ne-li nemožné, objektivně hodnotit práci, na 

jejímž vzniku jsem se svým způsobem podílel, zaměřím se i na hodnocení procesu, který vedl 

k finálnímu produktu. V této souvislosti bych především rád vyzdvihl nasazení s jakým Jana 

přistoupila ke své práci. Pracovala systematicky a konzistentně, což není dle mých zkušeností 

bohužel pravidlem. V průběhu dvou semestrů jsem nezaznamenal žádný výpadek koncentrace 

a mohli jsme tak spolu práci postupně rozvíjet až k předložené podobě. Jana průběžně 

doplňovala literaturu, mé komentáře svědomitě zapracovávala a práce získávala na kvalitě 

s každým novým přepisem. Zřejmý byl i posun pokud jde o jazykovou úroveň věci, kdy bylo 

zřetelně vidět, jak si Jana osvojuje řemeslnou stránku vědecké práce. V neposlední řadě je 

nutné vyzdvihnout velký objem práce, který věnovala analýze empirického materiálu, neboť 

minimálně v tomto ohledu se jistě jedná o práci nadprůměrnou. Jinými slovy, jako vedoucí 

práce jsem nadmíru spokojen s pokrokem, jaký Jana udělala během několikaměsíční práce. 

Vzhledem k výše zmíněnému a při zohlednění mých zkušeností s úrovní bakalářských 

prací navrhuji známku solidní výborně. 
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