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Obsah a struktura práce 

Cílem práce „identifikovat faktory, které utvářejí vzdělanostní aspirace v České republice po roce 1989“. 
Cíl je stanoven vcelku správně a autorka jej dle mého názoru v práci naplnila. 

Předložená bakalářská práce je rozdělena do šesti stěžejních kapitol. Autorka postupuje při psaní od 
terminologického ukotvení tématu (kapitola 1) ke konkrétním tématům jako jsou vztahy vzdělanostních 
a sociálních nerovností v socialistickém období (kapitola 2), základní rysy transformace (kapitola 3), 
hodnotové preference a životní strategie (kapitola 4) a mechanismy utváření vzdělanostních aspirací 
(kapitola 5) a v závěru uvádí shrnutí svých zjištění (kapitola 6). 

Struktura práce je vcelku logická, domnívám se ale, že proporce jednotlivých kapitol a subkapitol by 
měly být poněkud jiné – např. kapitola druhá, ačkoliv jistě má svoji hodnotu pro pochopení celkového 
kontextu, je z mého pohledu značně naddimenzovaná, naopak subkapitola 3.2.3 by měla být mnohem 
obsáhlejší. U kapitoly 6 jsem bohužel nenašla v jejím názvu slibovanou diskusi, ale pouze shrnutí. 
 
 
Odborná úroveň 

Práce je zpracována poměrně pečlivě, autorka využívá adekvátní pojmy, v souladu s normou pracuje 
s odbornou literaturou. Celkové zaměření práce však ve mně vzbuzuje otázku, zda nejde spíš o práci 
sociologickou než andragogickou. 

 

 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje na standardní množství odborné literatury. V textu odkazuje pečlivě, její 
myšlenky jsou jasně odlišitelné od myšlenek citovaných autorů. Místy se však v odkazech objevují chyby 
(např. na str. 32 – Havlík, Koťa, 2011). Soupis bibliografických citací obsahuje opravdu velké množství 
literatury, bohužel z velké části takové, na kterou autorka v textu přímo neodkazuje, což hodnotím jako 
ne příliš vhodné.  
 
 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni, výhradu mám pouze k obsahu, který je poněkud 
nepřehledný. 
 
 
Jazyková úroveň 

Po jazykové stránce hodnotím práci jako méně zdařilou – práce obsahuje drobné překlepy a chyby a po 
stylistické stránce by jistě zasloužila minimálně revizi (výrazy typu „gymnazijní děti“, „děti různých 
schopností“ apod. nejsou příliš vhodné).   
 
 
 
 
 



 

Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby zodpoví následující otázky: 

- Proč se jedná o téma andragogické, v které oblasti andragogiky by autorka mohla svoji práci 
uplatnit? 

- Překvapily autorku výsledky její práce, tedy že nejvyšší aspirační úroveň mají dívky 
s nadprůměrnými mentálními schopnostmi, pocházejí z úplné rodiny, s alespoň jedním rodičem 
vysokoškolákem atd. (str. 55)?  

 

 

 

 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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