
 
Věc: Oponentský posudek bakalářské práce  
 
Jméno a příjmení studentky: Veronika Pavlovská 
 
Fakulta, institut: Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií  
 
Název práce: Rodiče jako aktér vzdělávací politiky: rodičovské strategie ovlivňování 

vzdělávací dráhy dětí v Praze  
 
 
Jak napovídá název práce, autorka se ve své práci věnuje tématu volby vzdělávací dráhy dětí 
v Praze a strategiím, jež tuto volbu ze strany jejich rodičů ovlivňují. Cílem práce je „zjistit, 
jaké nároky klade na rodiče diverzifikace současného systému [primárního]vzdělávání, jak se 
rodiče se svou rolí srovnávají a jak ji vnímají … Druhým aspektem je pohled na to, jak rodiče 
vzdělávací systém a vzdělávací politiku ovlivňují a vytvářejí“ (xii-xiii). Autorka usiluje o 
popis a pochopení strategií, jež rodiče volí pro výběr základní školy pro své děti v Praze vč. 
faktorů stojících v pozadí jejich voleb a rozhodnutí (str. 3). Za účelem naplnění uvedených 
cílů autorka zvolila kvalitativní přístup založený na osmi polostrukturovaných rozhovorech 
s rodiči dětí, které jsou právě v 1. třídě (str. 4), přičemž rozhovory jsou strukturovány  dle 
osmi tematik (výběr školy, informace o škole a zápisu, instituce zápisu, plány do budoucna, 
„dobrá škola“, význam školy, zhodnocení výběru, podoba rodiny) (str. 5). Pro ověření  
funkčnosti strukturace pro účely práce autorka provedla pilotní rozhovor, jež nebyl dále 
analyzován a využit (str. 5). Výběr respondentek – rozhovory jsou provedeny výhradně 
s matkami dětí – byl proveden nejprve pomocí sítě přátel (4 respondentky), poté metodou 
„snowball sampling“ (4 respondentky) (str. 7).  
 
Práce je velmi dobře a logicky strukturovaná.  Nejprve jsou uvedeny cíle a otázky, poté 
metody, následně teoretická východiska, deskripce pojetí primárního vzdělávání v ČR,  
sloužící jako výkladový rámec, po němž následuje analýza rozhovorů dle výše uvedených 
osmi tematik a stanovení závěrů. Dále je nutné ocenit výbornou práci autorky se zdroji – jak 
co do množství tak různorodosti a pečlivosti a jejich záznamu – tak velmi dobrou orientaci 
autorky v teorii, kterou by však, dle mého názoru bylo vhodné doplnit o zdroje týkající se 
evaluace kvality ve vzdělávání1. Cíle práce jsou přiměřeně konkrétní a realistické. Teoretická 
východiska práce jsou relevantní danému tématu a velmi dobře, též v případě výkladu 
diverzifikace primárního vzdělávání, provázána s empirickými zjištěními z rozhovorů. 
Závěrečná zjištění kvalitativní povahy – naznačující odlišné strategie výběru základní školy 
na základě dosaženého vzdělání matek – ač do jisté míry nepřekvapivá, mohou být užitečná 
pro hlubší pochopení důvodů volby korespondujících strategií, ačkoliv, jak autorka sama 
zdůrazňuje, výsledná zjištění nemají pochopitelně reprezentativní charakter. Po formální 
stránce práci též hodnotím jako výbornou i přes výjimečně se vyskytující chyby/překlepy (viz. 
„muže mít vliv“, str. 47). 
 
I přes výše uvedené klady mám k práci několik výhrad. První z nich se týká metodologie, kde 
autorka neuvádí využití sekundárních dat (Krajská ročenka školství 2008/09), se kterými však 
v práci jinak velmi dobře a smysluplně pracuje, zejména pokud se týká prokázání odlišného 
charakteru primárního vzdělávání v Praze v porovnání s ostatními regiony v ČR. V tomto 
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ohledu v charakteristice respondentek postrádám údaje o zřizovateli školy a o tom, zda-li 
tento faktor (typ zřizovatele ZŠ) byl vzat v potaz při výběru respondentek. Závažnější 
výhrady mám ke skutečnosti, že autorka v práci usiluje o zjištění postojů rodičů avšak 
vysvětlení těchto postojů zakládá na rozhovorech pouze s matkami dětí. K tomuto faktu 
autorka uvádí: „Protože shodou okolností žily všechny mé respondentky s partnerem, 
považovala jsem je automaticky za „zástupce“ rodičů a výběr školy za společné rozhodnutí, a 
tak většina otázek byla formulována a pokládána v množném čísle (str. 7)“ a dále pak: „Jsou 
to většinou matky, které obcházejí školy a zjišťují o nich informace“ (str. 42). Nedomnívám 
se , že právě v případě, kdy autorka usiluje o hlubší pochopení strategií a faktorů ovlivňujících 
rozhodování rodičů při výběru základní školy, je tento axiomatický přístup vhodný (což 
ostatně, do jisté míry, autorka sama čestně přiznává slovy „bohužel chybí „mužské“ vnímání 
a pohled na věc“ (str. 7)). V případě kvalitativní sondy do postojů a strategií výběru základní 
školy, by bylo lépe se, při formulaci hypotézy že výběr vzdělávací dráhy dětí je primárně 
ovlivňován matkami, buď explicitně zaměřit pouze na matky (ne oba rodiče, pokud hovoříme 
o úplných rodinách) vč. např. i matek samoživitelek apod., nebo na úplné rodiny (matka, otec) 
se snahou o zjištění též míry zájmu otce o výběr školy (je možné , že v případě analyzovaného 
vzorku např. manžel Olivie, jakožto učitel v mateřské školce, – viz. příloha č. 2 – mohl 
vykazovat vyšší míru tohoto zájmu než např. ostatní manželé/partneři). 
 
 
 
Celkové stanovisko: práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně až velmi dobře. Pro 
konečné rozhodnutí o hodnocení doporučuji zjistit důvody výběru pouze respondentek a při 
diskuzi hlouběji analyzovat vliv dosaženého vzdělání dotazovaných matek na volbu strategií 
výběru školy vč. náhledu na její kvalitu.               
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