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K aktuálnosti zvoleného tématu

Témata,  jako  je  sociální  reprodukce,  sociální  status,  sociální  mobilita,  jsou  evergreeny 
společenských věd, zejména sociologie, již dlouhá desetiletí. V našich podmínkách zkoumání 
těchto fenoménů kvůli známým historickým souvislostem tak dlouhou tradici nemá a určitě 
nemá dlouhou tradici ani zdůraznění psychologických aspektů ve výzkumu celé věci, právě 
díky převládajícím sociologickým přístupům.  Propojení  sociologického  a  psychologického 
prizmatu je novým, aktuálním a nosným projektem. Vlastně se jedná o skloubení makro a 
mikro  perspektivy,  což je  vždy náročný přístup,  ale  současně  přístup,  který  může přinést 
velmi zajímavé výsledky.

K dosažení stanovených cílů

K tomu,  aby  autorka  dosáhla  svého  cíle,  uspořádala  svoji  disertaci  do  tradiční  dyády 
teoretické a empirické části. Teoretická část je v logice věci dále rozčleněna na část popisující 
především  dosavadní  sociologické  výzkumy  a  teorie  sledovaných  fenoménů  a  na  část 
popisující  vybrané  nekognitivní  charakteristiky osobnosti.  Výběr  je  veden tím,  co posléze 
zkoumá ve svém výzkumu, tedy pětifaktorová teorie osobnosti (tzv. Big Five), sebeúcta, vůle 
a  vnitřní/vnější  kontrola  (tzv.  Locus  of  Control).  Následující  třetí  část  v teoretické  rovině 
propojuje ony dva zmíněné úhly pohledu na příkladech výzkumů, v nichž se takové propojení 
již objevilo. Věřím, že tato část musela být při zpracování velmi náročná, protože takových 
výzkumných  podnětů  opravdu  není  mnoho.  Vyústěním  celé  teoretické  části  je  potom 
formulace  výzkumných  hypotéz.  Název  této  kapitolky  sice  zní  „výzkumné  otázky  a 
hypotézy“,  ve  skutečnosti  jsou  v ní  uvedeny ale  jen  hypotézy.  Zato  jejich  zdůvodnění  je 
naprosto precizní. Musím konstatovat, že s takovou důkladností při prezentaci výzkumných 
hypotéz jsem se v disertačních pracích (a snad ani jiných) zatím nesetkala.  Nicméně,  byly 
hypotézy formulovány induktivně nebo deduktivně?

K teoretické části nemám zásadnějších výhrad, naopak ji považuji za kvalitně a s odborným 
vhledem zpracovanou. K těm méně zásadním výtkám patří tyto: 

• poněkud zmatené používání pojmů vzdělávací a vzdělanostní (např. na s. 20)
• asi spíše neobratné vyjádření, že kulturní kapitál je „um a dovednost“ (s. 24)
• rozkolísané užívání pojmu extraverze (x extroverze)
• otázka, zda do uvedeného výčtu patří také Illich (s. 28)
• málo propracovaná prezentace teorie sociální mobility, přičemž je pro další výzkum 

ústřední (s. 37)
• termín  pěšinková  analýza,  o  kterém  sice  vím,  že  se  používá,  ale  v textu  není 

vysvětleno, že se jedná o ekvivalent k termínu analýza cest (s. 46)
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• mám pochybnost o tom, že od 70. let u nás skutečně všechny učební obory končily 
maturitou (s. 47).

K empirické části se vyjadřuji dále v souvislosti se zvolenými metodami.  

Ke zvoleným metodám

Design  výzkumu  je  popsán  jako  kombinace  kvantitativního  a  kvalitativního  přístupu. 
Zajímalo  by  mě,  do  jaké  míry  se  skutečně  jedná  o  kombinaci,  respektive  v čem  tato 
kombinace  spočívá.  Abych  svou  otázku  vysvětlila  důkladněji:  jedná  se  o  to,  že  smíšený 
design, má-li se o něj jednat, musí propojovat jednotlivé kroky v kvantitativní a kvalitativní 
části  (a obráceně),  a to v cílech,  sběru dat a jejich analýze,  ve výsledcích a také v jejich 
interpretacích, nebo alespoň v některých z těchto kroků. O jaký typ smíšeného designu se tedy 
z hlediska  časové  posloupnosti,  dominance  určitého  přístupu  a  hlavně  způsobu  a  úrovně 
kombinování dat jednalo?

Metodologická  výbava  autorky je  úctyhodná,  zvláště  v kvantitativní  části.  Data  analyzuje 
s použitím různých postupů pokročilé  statistiky,  použití  jednotlivých postupů je adekvátní 
datům i následným interpretacím. Přesto zůstávají nejasné některé detaily, které by bylo třeba 
u obhajoby ozřejmit:

• Při konstrukci škál (s. 94) není zdůvodněno, proč jsou v jednotlivých komponentách 
(faktorech) ignorovány položky,  které mají  v rámci faktorů vysokou korelaci  (např. 
„často se cítím horší než ostatní“ – 0,66, „raději bych s ostatními spolupracoval“ – 
0,68). Cronbachovo Alfa by bylo vyšší (hodnota 0,7 je považována za minimální), ale 
byla by obtížná interpretace?

• Podobný problém se objevuje  také  u konstrukce  sumačního  indexu,  který  vychází 
z faktorové analýzy výchovných stylů (s. 98). Proč jsou ignorovány některé položky 
s velkou faktorovou zátěží?

• Z textu (s. 108) není zcela jasné, na základě čeho jsou hypotézy 3 a 4 potvrzeny: je 6 
% variance  argument  pro to,  aby byl  model  potvrzen?  Závěry se  dají  jen obtížně 
dohledat v následující tabulce (s. 109), neboť obsahují příliš lakonická vyjádření, jež 
je potřeba vysvětlit.

• Na s. 111 u hypotézy 8 a 9 je jednou použit socioekonomický status jedince a jednou 
sociální stratifikace. Jednalo se různé indikátory ke každému z nich? Jaké? 

• V tabulce  (s.  127)  se  mně  nepodařilo  dohledat  příslušné  hodnoty,  které  jsou 
komentovány v textu o výsledcích logistické regrese na předcházející straně (s. 126).  

Celkově  ale  je kvantitativní  část  výzkumu provedena velmi  spolehlivě  a  přináší  zajímavé 
výsledky. Jako slabší hodnotím část kvalitativní založenou na rozhovorech se čtyřmi osobami 
se vzestupnou  sociální  mobilitou.  Postrádám  zde  důkladnější  metodologické  informace  o 
nasycenosti  vzorku,  způsobu analýzy dat  (jednalo  se  o  kódování?  jakého typu?),  etickém 
rozměru výzkumu. Také deklarovaný hlavní záměr autorky, to znamená hledání podobností 
ve výpovědích respondentů nevidím jako ideálně zvolený. Produktivnější by, myslím, bylo, 
kdyby hledala podobnosti s kvantitativní částí výzkumu tak, aby mohla ve větším detailu její 
výsledky  v souvislostech  vysvětlit.  Tedy  naplnit  potenciál  kombinovaného  (smíšeného) 
výzkumného designu 

Výsledky disertace a nové poznatky

Propojení  dvou  úhlů  pohledu,  tedy  sociologického  a  psychologického,  jak  proklamuje 
autorka, je nové, zvláště v našich podmínkách. Soustředění na nekognitivní vlastnosti a rysy 
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osobnosti, jako je vůle, sebeúcta, vnitřní/vnější kontrola a vlastnosti tvořící „velkou pětku“ je 
velmi  zajímavým  výzkumným  počinem.  Jak  ovšem  ukázaly  výsledky,  tyto  nekognitivní 
osobnostní rysy vysvětlují jen malou část variability dosahování určitého sociálního statusu. 
Podstatnější roli, jak se ukazuje, hrají faktory, které byly v jiných studiích popsány a jsou jimi 
vlivy primární rodiny, vlivy školy apod. a z individuálních charakteristik zvláště kognitivní 
schopnosti.
Druhé téma, které je v disertaci rozvinuto, je téma zdrojů mezigenerační vzestupné sociální 
mobility.  Výsledky  k tomuto  tématu  se  opírají  především  o  rozhovory  se  „vzestupně 
mobilními osobami“. Také v nich se ukázalo, že jsou jimi především primární rodina (pevné 
výchovné vedení a pozitivní emoční klima),  osobnost jedince (zejména školní úspěšnost a 
svědomitost) a jiné mimorodinné vlivy. 
Zůstává tedy otázkou, k níž by bylo dobré se ve shrnující podobě vyjádřit při obhajobě, jaká 
je váha jednotlivých rozpoznaných zdrojů vzestupné sociální mobility v celém procesu. Do 
jaké míry o nich lze uvažovat jako o predikátorech?

Význam pro společenskou praxi a pro další rozvoj vědy (oboru)
Co se týká nových poznatků, ty jsou nepochybně zajímavé a empiricky dobře podložené. Co 
se týká významu pro společenskou praxi, ten je také nezpochybnitelný. Ostatně u obhajoby by 
se mohla rozvinout diskuse nad tím, jak konkrétně by bylo možno s těmito výsledky nakládat 
tak,  aby vzdělávací  systém,  který tvoří  rámec pro statusové a mobilitní  procesy,  vytvářel 
dostatečně otevřený a podporující prostor.

K formální úrovni práce
Jazyková  úroveň  práce  je  výborná,  text  se  dobře  čte,  je  psán  živě  a  kultivovaně. 

Samozřejmě ale v textu tohoto rozsahu se téměř vždy objeví drobná nedohlédnutí, jako např. 
občasné překlepy či nepřeložený graf z angličtiny. Tato nedohlédnutí však vidím spíše jako 
marginálie, jež nijak významně formální úroveň práce nesnižují.

Závěr

Autorka  ve  své  disertační  práci  prokázala  schopnost  samostatné  tvůrčí  práce 
v oboru  Pedagogická  psychologie,  práce  splňuje  požadavky  standardně  kladené  na 
disertační práce v tomto oboru. 
Pro  doplnění  k těmto  předepsaným  formulacím  závěru  dodávám,  že  práce  Mgr.  Terezy 
Bariekzahyové požadavky kladené na disertační práce podle mého soudu překračuje. Práci 
považuji  za dobrou ukázku teoretické práce s literaturou k tématu a současně jako ukázku 
zajímavě koncipovaného výzkumu, jehož výsledky obohacují dané téma. Otázky, které jsem 
formulovala ve svém oponentském posudku nechť jsou chápány jako podněty ke kolegiální 
rozpravě u obhajoby.

V Brně 4. června 2012

Prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD.
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