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Autorka pro svou bakalářskou práci zvolila zajímavé a přínosné téma – Předčasné 

odchody adolescentů ze středoškolského studia. Tento jev se ve společnosti nevyskytuje v 

masovém měřítku, proto je pozitivní, že si ho autorka povšimla a rozhodla se mu věnovat 

patřičnou pozornost. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. Autorka si vytyčila cíl 

zjistit  důvody  zanechání  středoškolského  studia.  Téma  pro  uchopoení  není  jednoduché. 

Autorka si s ním ale poradila více než dobře.  Rozsah práce předčil požadavky, které jsou 

kladeny na bakalářskou práci. Což má dvě strany mince – autorka mohla více kriticky zvážit 

zařazení  některých  kapitol  (např.:  kapitola  o  vývoji  zájmů  se  jeví  jako  nadbytečná). 

Kapitoly se k tématu hodí, nicméně 

V  teoretické  části  kladně  hodnotím  funkčně  a  přehledně  zpracovanou  základní 

literaturu ke zvolenému tématu. Oceňuji také funkční a logické členění jednotlivých kapitol 

a subkapitol. Autorka neopomněla žádný důležitý aspekt probírané problematiky. Teoretické 

kapitoly vhodně korespondují s empirickou částí práce. 

  Co mírně postrádám je vyšší podíl cizojazyčné literatury, včetně zahraničních výzkumů, 

které se probírané problematiky dotýkají. 

Emipirická část práce je řešena kvalitativně, zvolila vhodnou metodu - rozhovor.  

Jako  hlavní  důvody  předčasného  odchodu  ze  středoškolského  studia  autorka  uvádí 

nadměrnou absenci, která následně úzce souvisí se špatným prospěchem. 

Kladně hodntotím autorčinu práci při rozhovorech s probandy výzkumu. Neopomněla se 

zeptat na dobu, který následovala po ukončení studia. Také oceňuji zručnost, se kterou se 

probandů dotazovala, i když se mohlo jednat o citlivé téma. Další oblastí, kterou hodnotím 

více  než výborně,  je  práce s  etickou stránkou výzkumu.  Autorka jednala (dle  v příloze 

doložených doslovných přepisů rozhovoru) citlivě a vhodně se dotazovala i na nepříjemná 

období, které prožívali účastníci výzkumu. Autorka zkoumala nejen důvody předčasného 

opuštění školy, ale i další životní kroky účatníků výzkumu.  Autoka ve své práci poukázala 



na fakt, že v tuzemsku není dostatečně dobře fungující síť kariérových poradců, kteří by 

mohli poskytnout dostatečně erudované informace. 

Domnívám  se,  že  tato  práce  může  být  pro  autorku  vkladem  do  začátku  kariéry  v 

pomáhajících profesích.   V závěru práce se autorka neopoměla věnovat návrhům, kam a jak 

dalé rozvíjet řešené téma (včetně bližšího prozkoumání rodinné situace probandů a to včetně 

sourozenců). 

Obě části dohromady dotváří ucelený obraz, který má jen opravdu nepatrné trhliny (např. 

rozsah). Oceňuji zjevné úsilí, se kterým aurorka bakalářskou práci pojednala.

Případné otázky pro obhajobu

• napadají  autorku práce  preventivní  postupy,  kterými  by bylo  možné  předčasnému 

odchodu adolescentů ze středních škol předcházet?

• Jak se tento problém řeší v zahraničí?

Bakalářskou práci DOPORUČUJI k obhajobě.
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