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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Alimy Sumembayeve 

Vysokoškolské vzdělání z pohledu  
českých a kazašských studentů 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

 

Cíle práce 

Ve své práci Alima Sumembajevá si klade za cíl kvantitativní srovnání postojů českých a 

kazašských studentů studujících v ČR  ke studiu na vysoké škole. Podle mých informaci táto 

práce je první svého druhu  na FHS, dřívější práce mapující chování  etnických menšin ve 

velké většině používají kvalitativní metody, což znesnadňovalo srovnání postojů obou skupin. 

Toto se odráží mimo jiného v cílech práce  - autorka se zaměřuje nejen na srovnání, ale i na 

vytyčení okruhu otázek a zkušenosti použitelných pro další výzkum. Právě v tom spatřují 

největší přínos práce.  

 

Aktualita tématu a výběr vzorku 

Do ČR přijíždí čím dál více studentů ze států bývalého Sovětského svazu, kteří ale jsou často 

zvykli na jiný přistup jak ke studiu samotnému tak k hodnotě vysokoškolského diplomu 

v budoucnu ve srovnání se studenty s ČR. Odlišnosti v přístupu ke studiu mezi dvěma 

skupinami studentů pak mohou znesnadňovat jak studium samotné tak i práci vyučujících. 

Proto autorka považuje za nutné prozkoumat v čem se dvě skupiny studentů liší. Proto také si 

autorka nevybírá jako skupinu Kazašských studentů  studenty, kteří studuji v Kazachstanu a 

kteří by jinak více kulturně a národnostně reprezentativní, ale skupinu studentů 

z Kazachstanu, kteří studuji v ČR, což vyžaduje to aby si autorka brala v potaz nejen 

národnost ale i jiné charakteristiky těchto studentu. V průběhu  výzkumu se zjistilo, že tyto 

jiné charakteristiky jsou sociální třída a sociální kapitál v rodině.  

 

Teoretické zakotvení 

Odlišnosti v postojích ke studiu jsou ovlivněny třemi faktory:  

1. Národnosti (včetně kulturních prostředí a mentality) 

2. Sociální vrstva, ze které skupiny pocházeji (v případě Kazašských studentů je to 

střední a vyšší střední třída) 
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3. Kulturní a školní kapital v rodinách (rodiče všech studentů z Kazachstanu ve vzorku 

jsou vysokoškoláci) 

Tyto tři faktory ovlivňuji jak formulaci hypotéz tak i interpretaci výsledků v práci Alimy 

Sumembajevy a měli by být brány v potaz v dalších výzkumech.  

 

Práce je dobře strukturována, cíl práce je splněn. Pro lepší hodnocení práce bych 

doporučovala větší rozbor literatury, zrumená studium pramenů ohledně Kazašské menšiny 

v ČR. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji  hodnocení 35 bodů.  

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

FHS UK 

 
V Praze dne 1.6.2009 
     
 


