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V posuzované bakalářské práci jde o pokus potvrdit nebo vyvrátit hypotézy o rozdílech 

vysokoškolských studentů Čechů a Kazachů studující vysokou školu v Praze.  Práce začíná 

vyjmenováním šesti hypotéz, k jejichž formulování autorka došla prostřednictvím na vlastní kůži 

prožité zkušenosti a pomocí studované literatury. Následuje oddíl teoretických východisek, který 

přechází v představení výzkumu a zpracování výsledků výzkumu. Práci uzavírá zhodnocení 

výzkumu a závěr, přidány jsou přílohy s textem dotazníku a seznam studované literatury. 

V hypotézách jde o sledování rozdílů zhruba v těchto postojích: čeští a kazašští studenti budou mít 

odlišné očekávání 1. od vysokoškolského vzdělání s ohledem na úspěšnost života v budoucnu, na 

finanční efektivitu, společenské postavení a prestiž, pro výběr životního partnera; 2. v očekávání, 

co jim přinese vysokoškolský diplom, počítá s rozdíly v respektu u rodičů, vnitřním uspokojení, 

potvrzení dosažených znalostí, snazším získání zaměstnání; 3. očekává odlišnosti v postojích vůči 

korupci při získávání diplomu; 4. ve faktorech ovlivňujících rozdílné důvody k rozhodování ke 

studiu; 5. odlišnost v názoru na dobu trvání studia;  6. a v názoru na to, který věk je pro studium 

optimální. 

Teoretické východisko: Od G. Hofstedeho autorka nastudovala teorii o kolektivisticky 

orientovaném přístupu ke vzdělání, který se odvíjí od vědomí jedince, že je součástí pevně a 

tradičně vybudované rodiny, proto i jeho studium je spíše záležitostí rodiny a investice do studia se 

v nějaké podobě vrací rodině, versus individualisticky orientovaný přístup, převládající ve 

společnostech, které nežijí formou soudržných více generačních rodin. Od T. Katrňáka převzala 

teorii o tom, že společenská stratifikace se odvíjí od nerovnosti vzdělanostní a od P. Burdieu 

převzala teorii vzdělanostního a kulturního kapitálu. Teorie je zpracována velice hezky a oceňuji i 

jazykovou úroveň cizojazyčné studentky. 

Výzkum: dotazníkové šetření s jedenácti otázkami a šedesáti respondenty (30 Kazachů a 30 Čechů 

– studentů posledních ročníků humanitních a ekonomických oborů) spadá do kategorie 

kvantitativního zkoumání. Číselné hodnoty jsou převedeny do tabulek a objasněny ve stručném 

komentáři.  Výsledky většinou potvrdily hypotézy, v případě nepotvrzení se autorka krátce zamýšlí 

nad příčinami. 

Několik výhrad:  Základním nedostatkem je nehomogenní vzorek respondentů. Autorka to sama 

hodnotí jako vadu, jíž si je vědoma, ale kterou nemohla překonat pro nedostatek vhodných 



respondentů z řad kazašských studentů. Doplnila proto vzorek o studenty VŠE. Mohlo dojít ke 

zkreslení výsledků právě tímto namícháním respondentů, neboť je docela možné, že větší roli než 

kulturní rozdíl hraje rozdělení podle studijního zaměření.  

Dále bylo potřeba v teorii i v dotaznících počítat s rozdílným chápáním pojmů vzdělání: 1. 

univerzálního v původním smyslu univerzitního, vzdělávajícího všestranného člověka se 

schopností svobodného rozhodování ve prospěch zachování kulturního dědictví dalším generacím, 

oproti vzdělání směřujícímu účelově ke kvalifikaci. Tendence k tradičnímu pojetí vzdělání je 

pravděpodobně silnější na FHS (proto je škoda, že autorka neuvedla, jsou-li studenti jen z FHS, 

nebo i z jiné humanitně zaměřené fakulty), tendenci ke specializovanosti lze spíš očekávat od 

studentů ekonomických oborů. Tento rozdíl v pojetí vzdělání by se dal vyčíst z některých grafů, 

například z grafu 2.3.2.6, ale není to autorkou povšimnuto a správně komentováno.  

Otázky vztahující se k hypotéze jedna a dvě poněkud splývají s otázkami hypotézy čtyři. 

Očekávané cíle jako prestiž, lepší uplatnění, kariérní vzestup splývají v hypotéze jedna a čtyři, vliv 

vůle rodičů zase splývá v hypotéze dvě a čtyři.      

V některých otázkách se nedá rozpoznat, zda se autorka ptá na kvalifikaci a specializaci, anebo na 

vzdělání kvůli diplomu či titulu (v hypotézách jedna a dvě). Naproti tomu prověření Hofstedeho 

teorie hezky ilustruje způsob provedení hypotézy tři o ochotě pomoci si k diplomu podváděním 

nebo jiným nečistým způsobem.  

Je téměř pravidlem, že hodnocení českých studentů dává v tabulkách křivku s pozvolným spádem 

a s vrcholem na středních hodnotách, zatímco hodnocení kazašských studentů dává strmou křivku 

s vrcholem na nejvyšší hodnotě. Mám za to, že se na tomto výsledku může podílet i rozdílný 

temperament obou skupin, u Čechů je to často zmiňovaná nedůvěřivost a pochybovačnost, u 

Kazachů naproti tomu spontánnost a radikalistické uvažování. Záležitost mentality by měla být 

přinejmenším okomentována. 

Použití pojmu kvalita života, se kterým autorka pracuje v první hypotéze, je zde zavádějící. 

Pravděpodobně autorka měla na mysli spíš životní úroveň. Životní úroveň lze nějakým způsobem 

měřit nebo porovnávat, což s kvalitou života udělat nelze. Pojem kvalita života je z oblasti 

psychologie, hodnotí subjektivní prožitky a je jisté, že úroveň vzdělání nevytváří přímou ani 

nepřímou úměru ke kvalitě života.  

Touto prací autorka pootevřela prostor, v němž se docela hezky pokusila vědecky popsat 

specifičnost kazašských studentů, což by mohlo pomoct k porozumění. Práci doporučuji 

k obhajobě a pro uvedené nedostatky navrhuji hodnotit ji známkou dvě.  
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