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1. Obsah a struktura práce

Téma předložené práce odpovídá odbornému zaměření katedry, neboť problematika 

vzdělanostních aspirací je významná ve všech etapách celoživotního vzdělávání a učení. 

Práce se zaměřuje na vzdělávání počáteční, ale právě s ním jsou spojeny aspirace i další 

aspekty dalšího vzdělávání v dospělém věku. Na okraj poznamenávám, že je možná 

nevyužitou šancí, pokud tato skutečnost není v práci podrobněji vysvětlena. Problematika 

aspirací je sice jen jednou z významných a průřezových problematik, které jsou zkoumány 

v souvislosti se sociálními a vzdělanostními nerovnostmi, ale sama je dosti široká. Autorce se 

ji nicméně podařilo uchopit přehledně. 

Převládajícím způsobem uplatněným v práci je metoda kompilace, přičemž cílem práce je 

podat přehled české situace a trendů vývoje za období po roce 1989. Deklarovaný cíl i způsob 

práce byly v zásadě naplněny, resp. dodrženy. V této souvislosti by jistě bylo možné 

polemizovat o rezervách, k takové diskusi by mohly přispět poznámky z dalších bodů tohoto 

posudku. Text je vystavěn logicky a přehledně, byť místy se některé postřehy opakují. Za 

jádro práce – kapitolu s největším přínosem – je možné považovat kapitolu pátou. Za 

povšimnutí stojí také příloha, jež je původním materiálem, sice popisným, ale sestaveným na 

základě samostatné práce. 

2. Odborná úroveň

Možnost „proniknout“ do sledované oblasti není samozřejmá. Je podmíněna zpracováním 

velkého množství informací, jež jsou vzájemně provázány, byť tyto vazby nejsou zdaleka 

vždy zřejmé. Teoretický přístup se setkává s empirickým, národní úroveň a její specifika 

s obecnější rovinou moderních společností, historická rekonstrukce s prognózami možností 

vývoje vzdělávací politiky apod. Proto už samotný pokus o přehledově pojatou práci zdaleka 

není banální záležitostí. Vzhledem k obecným očekáváním spojovaným s bakalářskou prací 

lze konstatovat, že předložená práce je solidní, i když má své zjevné limity. Daleko hlubší 

mohla být např. polemika o teoretických modelech používaných v analýzách nerovností ve 



vzdělávání. Stejně tak by bylo možné formulovat námitky k šesté části, jež má povahu úvahy. 

Přestože jsou její jednotlivé body zpracovány často jen letmo a není podchycena jejich 

provázanost, je třeba ji uvítat, protože právě v ní se autorka částečně odpoutává od autorit a 

pokouší se o formulace vlastních postřehů. Jinými slovy řečeno, není třeba lpět na tom, aby 

byl text „robustní“, rozhodující je požadavek formulace vlastního pohledu. 

3. Práce s literaturou

Ocenění si zaslouží vysoký počet pramenů, které jsou v práci odkazovány. Ve většině textu 

práce je hlavní metodou práce rešerše a kompilace. Nicméně vyskytují se i pasáže, v nichž je 

tento styl překročen.

4. Grafické zpracování

Grafické zpracování má v celém rozsahu práce jednotnou podobu a je na dobré úrovni.

5. Jazyková úroveň

Práci negativně poznamenávají nedostatky v interpunkci (např. s. 8, 14, 28, 52). Text je 

celkově čtivý, nicméně použité formulace působí dosti těžkopádně (např. s. 52). 

6. Podněty k rozpravě

Jaké jsou limity možnosti jednoznačně zodpovědět otázku, zda je vzdělávací systém v ČR 

meritokratický?

Nakolik je možné úspěšně kombinovat sociálně-psychologický přístup s jinými přístupy 

používanými ve výzkumu vzdělanostních aspirací (např. s konceptem kulturního kapitálu)?

7. Závěrečné zhodnocení práce

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Návrh hodnocení: velmi dobře.
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