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Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová Csc.  

Oponent/tka: Karel Čada 

Navržené hodnocení: výborně 
 
 
Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 
podle níže uvedených kritérií. 
 
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 
strukturována? 
 
Autorka si v úvodu své práce pokládá jasné otázky. Problém sestupné mobility z perspektivy 
samotných aktérů považuji za sociologicky relevantní, nebanální a minimálně v české odborné 
literatuře neotřelý. Autorka si kladla otázky, na které na počátku výzkumu neznala odpověď, a 
z práce je znát její snaha přijít věci na kloub. Vymezení problému považuji za jednu ze silných 
stránek předkládané práce. S přihlédnutím k výzkumným otázkám autorka využívá adekvátní teorii 
i metody. Na položené otázky také v závěru odpovídá, což u mnohých sociologických studií není 
samozřejmostí. V pointě práce pak identifikuje vliv dominantního diskursu očekávání vzestupné 
mobility na biografie respondentů. Autorce se tak podařilo přes jisté výhrady (např. poněkud 
přebujelá teoretická část) vytvořit sevřený útvar s jasně patrnou linkou hlavní argumentace.    
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
 
V práci používá v dostatečné míře cizojazyčné i české prameny. Jako centrální teorii vybírá práce 
Pierra Bourdieu. Pro jí formulovaný problém je tento výběr adekvátní. Přestože autorka nezachází 
za standardní výklad této teorie a vychází především ze sekundárních zdrojů, je její popis velmi 
srozumitelný a výstižný. Dokládá, že danému teoretickému konceptu, který nepatří mezi 
nejjednodušší, rozumí. Účelně jej využívá i v samotné analýze. V rámci kontextualizace tématu 
používá i v zásadě všechny relevantní české autory (Katrňák, Matějů, Straková apod.). Vzhledem 
k tématu práce se jeví i jako vhodné představení modelů procesů a mechanismů, jež ovládají 
umístění jedinců do zaměstnaneckého systému (str. 18), byť by mu mohla autorka věnovat více 
místa. Pro téma práce se mi zdá být významnější než například role škole v reprodukci 
vzdělanostních nerovností, což je téma, které sice úzce souvisí se vzdělanostní mobilitou, ale 
autorka se jím primárně nezabývá.  
 
Za hlavní problém teoretické části považuji absentující pohled na výzkum sociální mobility 
z hlediska biografického výzkumu. Přitom minimálně od osmdesátých let je toto téma ve výzkumu 
poměrně frekventované (např. Bertaux), dalším relevantním teoretickým přístupem pak může být 
popis proměn vnímání životních drah v pozdně moderních společnostech, jak je popsán například 
v některých pracích Ulricha Becka či Anthony Giddense.   
 
 
 



 

 

2/3 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
 
Jak jsem již uvedl, metoda odpovídá výzkumným otázkám práce. Autorka využila nástroje 
zakotvené teorie a počíná si při jejich aplikaci s příkladnou důsledností. Přestože se poměrně 
ortodoxně drží principů zakotvené teorie (zejména co se týče snahy po vytvoření kompletního 
paradigmatického modelu), v řadě případů projevuje citlivost pro kontexty zkoumaných výpovědí. 
Jediné, co se dá vytknout, je fakt, že výstupy z analýzy představují výpis všech vysledovaných kódů 
v rámci jednotlivých částí paradigmatického modelu. Výstupům by jistě prospěla jejich redukce do 
smysluplných obecnějších kategorií.  
 
Neobyčejnou sociologickou citlivost pak autorka projevuje při reflexi omezení použité metody a 
výzkumného vzorku (str. 24). Fakt, že o svém problému uvažuje nejen v kontextu rozhovorů, jež se 
jí podařilo získat, ale i v kontextu těch, jež nezískala, svědčí o její sociologické imaginaci i 
pochopení základních principů kvalitativních metod.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Principům zakotvené teorie podle mě odpovídá i její formulace závěrů, které vycházejí ze 
sebraných dat. Argumentační linka práce je logická. V argumentační rovině jsem měl problém 
pouze s autorčiným konstatováním jako cíle vzdělávacího systému „vychovat profesory“ (str. 39 – 
40). „Dále zde hraje významnou roli cíl vzdělávacího systému, jenž předpokládá jako jediný 
správný a bezchybný vývoj vzdělání jedince směrem k univerzitnímu titulu profesora.“ (str. 39)  Co 
přivedlo autorku k tomuto tvrzení, není z práce zřejmé. Navíc toto vymezení by s určitými limitami 
dalo vztáhnout možná na klasické univerzity humboltovského typu, nicméně v současném diskursu 
vysokoškolských politik se naopak tematizuje napojení na praxi a podpora bakalářských oborů. 
Stačí nahlédnout například do Bílé knihy terciárního vzdělávání.  
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
 
Autorka odlišuje vlastní i převzatá tvrzení.  
 
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?  
 
Stylistiku považuji za jednu z předností předkládané práce. Práce je psaná jasně, srozumitelně a čte 
se velmi dobře. Nicméně autorka se nevyhnula několika formálním prohřeškům.  
 
Za ne zcela standardní považuji to, že uvádí časopisecké články nalezené v elektronických 
databázích či internetových archivech časopisů jako elektronické zdroje. To, že článek je k dispozici 
i prostřednictví internetu, z něj ještě elektronický zdroj nečinní. Primární je tištěná verze. Navíc 
tento způsob poněkud komplikuje hledání v seznamu literatury.  
 
Na str. 4 v 1. odstavci chybí citace Linton a Balandier a ve třetím odstavci Max Weber, obě práce 
citované zřejmě sekundárně z Velkého sociologického slovníku, který navíc chybí v seznamu 
literatury.  
 
Na str. 9 odst. 4 odkaz na práci Bourdieu 1976, která chybí v seznamu litaratury.  
 
Na str. 11 ve 4. odst. hovoří o vzdělávácím systému jako démonu, standardnější je o něm 
v souvislosti hovořit jako o Maxwellově demónu, tak jak o tom hovoří sám Bourdieu.  
 
Str. 15 1. odst. popisovat Sir Kena Robinsona jako „mezinárodně uznávaného lídra v rozvoji 
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vzdělávání, kreativity a inovací“ s odkazem na něj samotného (Sir Ken Robinson 2011) působí bez 
dalšího kontextu poněkud úsměvně.  
 
Str. 16 odst. 3 citovaný Smelser (2001) je pouze jedním z editorů encyklopedie. Vhodnější by bylo 
uvést přímo autora příslušného hesla.  
 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
 
Přestože se autorka vymezuje proti elitistickému diskursu studia sociální mobility, nepodařilo se jí 
místy z tohoto diskursu zcela uniknout. Když v úvodu popisuje příčiny vzestupné mobility dětí 
z dělnického prostředí, které dosáhly vysokoškolského vzdělání, píše: „Vysvětlení pro druhý 
z těchto příkladů poskytuje inflace hodnoty vzdělání stejně jako nárůst počtu tzv. servisních pozic 
pojící se k ekonomické expanzi společnosti, který umožňuje nižším vrstvám obsadit pozice vrstvy 
střední.“ Domnívám se, že pro vysvětlení pouze tato strukturní optika nestačí (je minimálně nefér 
vůči všem, kteří úspěchu dosáhli vlastní pílí) a úvodu kvalitativně orientované rozhodně nesluší.  
 
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Mohla by autorka vysvětlit, co míní cílem vzdělávacího systému „vychovat profesory“ (viz má 
poznámka ke kvalitě argumentů)? 
 
Vzhledem k tomu, že se autorka v kontextuální části poměrně obšírně věnuje kvantitativním 
výzkumům, tak se jako téma k možné diskusi nabízí, jak by na základě svých zjištění pozměnila 
konceptuální přístup k sociální mobilitě u velkých kvantitativních šetření.  
 
Autorka zkoumala ve své práci jak potomky, tak jejich rodiče. Zajímalo by mě, jak v širších 
souvislostech hodnotí proměny vnímání hodnoty vzdělání mezi sledovanými generacemi a čemu 
tyto proměny přičítá.  
 
 
Celkové hodnocení práce: výborně 
 
Celkově práci považuji v několika ohledech za výjimečnou. Autorka si vzala relevantní a zajímavé 
téma. Položila si dobré otázky, na které se snažila poctivě a systematicky odpovědět. V samotné 
analýze si počínala důsledně ale zároveň i sociologicky citlivě. Co se autorce nepodařilo? Ve 
výsledné analýze se mohla pokusit o redukci sledovaných kódů do obecnější celků a zarámovat 
svou analýzu relevantními teoriemi z hlediska kvalitativního zkoumání. Přes tyto výtky navrhuji 
komisi zvážit na základě výkonu u ústní obhajoby návrh na udělení pochvaly děkana.  
 
 
 
 
 
Datum: 3. 6. 2011        Karel Čada  


