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(Posudek vedoucího) 

 

Práce Michaely Patákové vychází z poznatků a zkušeností, které postupně získávala při studiu 

v sociologickém semináři orientovaném na zkoumání hodnotových struktur. Zaměřovala se 

dlouhodobě na analýzu socidemografických diferencí a vlivů na hodnotové struktury. Tohoto 

zaměření využila jako východiska pro bakalářskou práci. 

Úvodní teoretická část se zabývá velmi širokou problematikou: jde o teoretické uchopení 

sociálního kapitálu, socializace, vzdělání, rovnosti přístupů ke vzdělání a hodnot. Každé 

z těchto témat vyžaduje velmi obezřetný postup tak, aby bylo možné vztáhnout teoetická 

východiska k samotnému výzkumu. Pro velkou šíři a obtížnost uspořádání se to autorce 

povedlo jen z části. Uvádí sice v empirické části svou specifikaci indikátorů pro „socializační 

mediátory“, „sociání kapitál“ a „sociodemografické charakteristiky“, není však jasný vztah 

právě mezi těmito skupinami indikátorů. Předevíšm teoretický vztah. Nabízí se otázka: 

v jakém vztahu jsou vůči sobě „sociální kapitál“ (jako dispozice a jako determinanta např. pro 

přístupy ke vzdělávání) a „socializační meidátory“, zvláště mezi nimi vzdělání? Pokus o 

obecné vymezení by velmi prospěl možnostem interpretace. 

Empirická část práce je hodně popisná. Přesvědčuje o tom, že autorka zvládla techniku 

zpracování hromadných dat, ale interpretace v souvislostech jí v zásadě uniká. Prosté srovnání 

rozhodujících indikátorů v prvním třídění v osmipolních tabulkách by ukázalo na diference 

mezi typy škol. A hlavně by přineslo viditelné charakteristiky právě rozdílů mezi typy. 

Příklad: srovnání dynamiky podílu vysokoškolsky vzdělaných otců i matek by ukázal, že 

klesá jejich podíl u FHS, zůstává stejný u pedagogických fakult, mírně roste u strojírenských 

a závratně u hospodářských fakult. To je důležitá specifikace typů. Spolu s výsledky 

faktorové analýzy – v podobném srovnání mezi sebou – by se ukázaly významné diference 

mezi typy fakult, atd. 

Občas jsou v práci chyby, které vyzývají k dotazům: Co to je mobilní šetření (str.15)? Jaký je 

rozdíl mezi společností znalostí a znalostní společností (str. 21)? 
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V literatuře je škoda, že si autorka vybrala mezi sociologickými slovníky právě Janďourkův. 

Velký sociologický slovník by byl vhodnější. 

Míšu Patákovou znám po celou dobu jejího dosavadního studia na FHS. Nechal jsem ji proto 

pracovat většinou samostatně. Teď vidím, že jsem měl její práci věnovat větší pozornost. Ne, 

že by se její bakalářská práce nepovedla, ale nejsou využity některé možnosti, které jsou 

v datech analyzovaných výzkumů obsaženy. A to je škoda. 

Nicméně práce Michaely Patákové odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Navhruji ji hodnotit někde nad 25 body, tedy – podle současného 

způsobu hodnocení – slabší dvojkou. 
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