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POSUDEK BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 
 
Typ posudku: vedoucí práce  

Autorka práce: Marie Kubatová 

Název práce:  Individuální a sociální souvislosti sestupné sociální mobility 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 

Oponent/tka:  

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? 
Cílem práce je nalézt širší souvislosti sestupné mezigenerační mobility  potomků rodičů s VŠ 
vzděláním.  Závěry práce poskytují plastický obraz možných příčin a širších kontextů sestupné 
mobility. Odpovídají tedy stanovenému cíli. Práce je smysluplně strukturována do tří částí (vedle 
úvodu a závěru). Nejdříve jsou rozebrány klíčové pojmy a teorie, samostatná pozornost je věnována 
sociální mobilitě jakožto předmětu sociologického výzkumu, stěžejní částí práce je pak detailní 
zpráva o provedeném výzkumu (výzkumné otázky, použité metody, analýza rozhovorů  a shrnutí 
základních zjištění).        
 
 
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
Autorka se opírá o 33 relevantních titulů (jen v několika případech jde o převzaté odkazy) a   7 
elektronických zdrojů. Z toho je  přinejmenším 5 titulů  v jazyce anglickém.   
 
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy?  
Autorka provedla kvalitní kvalitativní výzkum, pečlivě vybrala a popsala zkoumaný vzorek i 
metody, jichž využila. Analýza rozhovorů a i její prezentace má  nadstandardní úroveň, s níž se 
nesetkávám v bakalářských pracích často.  
 
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
Závěry, k nimž dospěla, autorka nijak nepřeceňuje a je si plně vědoma omezení plynoucích z 
metody, kterou zvolila. 
 
5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
Ano.  
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      
Odkazový aparát je veden správně, práce má všechny formální náležitosti.  Po jazykové stránce jde 
o kvalitní text. 
 
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
Na bakalářské práci Marie Kubatové  je podle mého názoru třeba ocenit především transparentnost 
jednotlivých kroků kvalitativní analýzy, s kterou se v bakalářských a nezřídka i diplomových 
pracích setkávám spíše zřídka.  
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8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

a. Autorka si je vědoma, že její práce je pouze jakýmsi prvotním vhledem do problematiky 
sestupné mezigenerační mobility, a v závěru konstatuje, že „určité dimenze tohoto problému 
jsou  stále neodkryté“. Může některé z nich uvést a  naznačit, jak by se mohly zkoumat? 

b. Jedním ze zjištění či spíše hypotéz, které z výzkumu vyplynuly, je konstatování, že 
sestupnou intergenerační mobilitu jako takovou v zásadě ti, jichž se týká,  nevnímají jako 
životní problém. Problémem se případně stává na pozadí silné sociální normy velící 
intergeneračně zlepšit či alespoň udržet sociální postavení rodiny, a to normy  natolik silné, 
že někdy dokáže poničit i vztahy v rodině. Má autorka nějakou představu, jak by se tato 
hypotéza, dala dále prověřovat a podložit dalšími argumenty?     

 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce: 
Předložená práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, a to ve výborné kvalitě.   
Práci doporučuji  přijmout k obhajobě a navrhuji ji hodnotit  jako výbornou. 
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