
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd 
Institut sociologických studií 
U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

 
 

Konzultantský posudek na bakalářskou práci Veroniky Pavlovské: 
Rodiče jako aktér vzdělávací politiky: Rodičovské strategie ovlivňování 

vzdělávací dráhy dětí v Praze 
 
Mgr. Magdalena Mouralová 
Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV 
 
 

Veronika Pavlovská se ve své bakalářské práci zaměřila na rodiče jako aktéry 
vzdělávací politiky, konkrétně na jejich představy a strategie při nástupu dětí do školního 
vzdělávání v Praze. Základem práce je analýza osmi rozhovorů, které autorka sama provedla 
s matkami dětí z prvních tříd. Téma práce je relevantní a vysoce aktuální, zvolený přístup 
adekvátní bakalářské práci. Předložená práce splňuje nároky odborného textu a celkově ji lze 
hodnotit jako zdařilou. Jednotlivým aspektům práce se podrobněji věnuji níže. 

 
Autorka dokázala zvolit vhodnou šíři záběru své bakalářské práce, takže práce je 

zacílená a kompaktní, ale zároveň je téma stále vysoce veřejněpoliticky relevantní a jeho 
zpracování přínosné. Cílem práce je „popsat a pochopit, jak rodiče ovlivňují vzdělávací dráhu 
svých dětí, co stojí v pozadí jejich voleb a rozhodnutí“. Cíl je rozpracován do konkrétních 
výzkumných otázek, které jsou jasně formulovány a v práci zodpovězeny. 

Práce je logicky a konzistentně vystavěna, její části do sebe zapadají (metody 
odpovídají zvoleným cílům a otázkám, analytická část koresponduje s cíli a využívá zvolené 
metody, závěry se vztahují ke všem předchozím kapitolám). Ve většině textu autorka čtenáře 
pečlivě vede a vysvětluje funkci jednotlivých částí v celku. Větší pozornost by z tohoto 
hlediska mohla být věnována snad jen některým částem kapitol 3 a 4, především oddílu 4.2, 
kde by prospělo opakované a větší vysvětlení funkce části v celku práce. 

Na bakalářskou práci je nadprůměrně zpracována metodologická část, autorka se 
věnuje metodám sběru dat i jejich analýzy. Metody jsou nejen vhodně zvoleny, ale také 
opravdu vysvětleny. Autorka velmi otevřeně popisuje i jejich konkrétní užití v bakalářské 
práci, včetně omezení zvolených metod, sebraných dat i svých možností. 

Vhodně zvolena a popsána jsou i teoretická východiska, i když by mohla být ještě 
více propojena s dalšími částmi práce, především se závěry analýzy. Postrádám jen hlubší 
rozpracování konceptu kulturního kapitálu, který tvoří jakýsi implicitní konceptuální rámec 
celé práce – autorka předpokládá vliv kulturního kapitálu na rodičovské strategie (a jeho 
přenos na děti skrze ně) a tuto představu promítá do formulace cílů, výběru respondentů i 
explicitně zmiňuje v závěrech práce. Tento rámec však není otevřeně pojmenován a 
rozpracování chybí právě i v teoretických východiscích. 

Hlavním přínosem práce je její analytická část. Studentce se podařilo sebrat zajímavá 
data – rozhovory s rodiči, z nichž je schopna vytáhnout to podstatné z hlediska zvolených 
cílů, přináší zajímavé interpretace a nebojí se formulovat jisté obecnější závěry (vlastní 
typologie rodičů). Je třeba ocenit, že studentka na jedné straně data interpretuje, snaží se o 
vyvození závěrů a zobecnění, ale zároveň si je vědoma omezení plynoucích ze zvolených 
metod a charakteru dat. Pochválit je třeba kapitolu 5.5, kde autorka nejen shrnuje výsledky 
analýzy, ale pokouší se je též vztáhnout k východiskům práce (teorie, cíle vzdělávání ve 
veřejněpolitických dokumentech ad.). Na druhou stranu této kapitole i samotnému závěru by 
prospělo ještě podrobnější a důkladnější propracování.  

Argumentace autorky je až na malé výjimky (např. charakteristiky skupin 
respondentek na str. 38, nesamozřejmá a nevysvětlená tvrzení v úvodu) věrohodná a 
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podložená. Studentka rovněž prokázala schopnost práce se zdroji a práce splňuje po formální 
stránce nároky odborného textu. 

Práce je nadprůměrná i z hlediska jazykové a stylistické úrovně. Je psána čtivým a 
kultivovaným jazykem bez většího množství pravopisných chyb. Doporučuji jen věnovat větší 
pozornost interpunkci (i když množství chyb v ní není velké), na několika částech práce je 
znát spěšnost jejich zpracování a pravopisných chyb i slohových nedokonalostí je zde více 
než ve zbytku práce (kapitola 5.5, anotace, úvod). Velmi dobrá je rovněž úprava práce, text 
je přehledně členěn a studentka vhodně užívá tabulek a grafů, v práci téměř nejsou 
typografické prohřešky.  
 
Závěrečné hodnocení práce: 
Předloženou bakalářskou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhují hodnotit 
známkou výborně.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Pokuste se shrnout, jak Vaše práce přispěla k poznání rodičů jako aktérů vzdělávací 
politiky a jaké implikace mohou mít Vaše závěry pro vzdělávací politiku. 

2. V části věnované výběru respondentů uvádíte, že jste se snažila „získat co nejvíce 
rozmanitých a odlišných úhlů pohledu na zkoumanou problematiku“. Shrňte, jak jste 
tohoto cíle dosahovala, a zamyslete se nad dalšími aspekty, které by bylo možné 
zohledňovat při výběru respondentů, a jejich možných odrazech v podobě výpovědí a 
výsledcích analýzy. 

 
 
 
 
V Praze 7. června 2010 
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