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Studentka si zvolila téma, které je v odborné psychologické literatuře reflektováno jen 

marginálně, převažují spíše sociologické studie. Přesto lze téma považovat za velmi důležité, 

v kontextu psychologického poradenství a školní psychologie za aktuální a zasluhující si 

hlubší reflexi.  

Problematika má vysoký potenciál, jak oslovit nejen psychology, pedagogy, výchovné 

poradce a další zástupce pomáhajících profesí, ale také rodiče těchto žáků a studentů. 

V neposlední řadě mohou být výsledky práce přínosné i pro samotné adolescenty, kteří se 

mohou nacházet v podobné životní situaci.  

Práce má standardní členění na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou 

obsažena rovnoměrně témata, která relevantně souvisí s názvem práce, teoretická část 

obsahuje čtyři kapitoly. Řazení kapitol vykazuje logickou posloupnost a řídí se didaktickými 

zásadami, čímž umožňuje čtenáři srozumitelně rozkrývat problematiku, kterou se práce 

zabývá. Úvodní teoreticko-přehledové kapitoly komunikují s empirickou částí práce, některá 

témata však mohla studentka více cílit na souvislosti s předčasnými odchody ze 

středoškolského studia.  Cíle práce jsou v úvodu vytyčeny, jsou jednoznačně akcentovány, 

včetně explicitně vyjádřených výzkumných otázek.  

V empirické části studentka prokázala bazální znalost metodologického zázemí, i 

přiměřenou míru úrovně prezentace dat, jejich postupnou kategorizaci, interpretaci v souladu 

s kritérii kladenými na kvalitativně orientovaný výzkumný design. Výzkumné sondy se 

zúčastnilo celkem sedm respondentů, 5 žen a 2 muži ve věku 19 až 26 let. Z časového 

hlediska šlo tedy o retrospektivní subjektivní reflexi části jejich životního příběhu, jak 

účastníci sami nazírají na důvody svého předčasného odchodu ze střední školy či učiliště.  

K vytyčeným cílům práce je volba metodologických nástrojů adekvátní. Námitky lze mít 

k označení zvoleného schématu zvolené metody. Je zde prezentován jako polostrukturované 

interview, přičemž v jiné části hovoří o „standardní baterii“ 24 položených otázek, které byly 

zadávány všem respondentům. V tomto případě, i podle ukázky rozhovorů v přílohách, 

bychom spíše měli hovořit o strukturovaném rozhovoru.  Analýzou získaných dat se 

studentka pokusila o plastický obraz reflexe okolností a důvodů předčasného opuštění 

sekundárního vzdělávání, popsána byla cesta k profesní realizaci skrze profesní sen, postoj a 

rady rodičů i odborníky, bariéry a překážky během studia až po definitivní rozhodnutí či 

skutečnost ukončení studia. Jako nejčastější důvody vyplynuly neomluvená absence, spolu se 

špatným prospěchem. Tato kombinace byla dominantní pro všechny účastníky, lišili se 

v okolnostech těchto projevů (zamilovanost, nevhodně zvolený obor, zneužívání návykových 

látek, apod.).   

V diskuzi se studentka patřičně zamýšlí nad možnými nedostatky zvolené metodologie i 

výsledků, které nelze více generalizovat, vzhledem k počtu účastníků.  Svá zjištění reflektuje 

a komparuje s obdobnými výzkumnými projekty. Snaží se navrhovat další možné směřování 

bádání v této oblasti, s akcentem na rozvoj kariérního poradenství na ZŠ a SŠ a dalších 

poradenských služeb, které by mohly eliminovat tento jev.  

Celkový dojem z práce je však ovlivněn a narušen jazykovými a stylistickými nedostatky. 

Studentka volí často nadměrně dlouhá souvětí (někdy bohužel nesprávně oddělena i 

gramaticky) a neobratnou stylistiku. Místy se také opakují věty podobného obsahu či 

významu.   



Po formální stránce mám připomínky k citačním normám, resp. na odkazované prameny 

není vždy příslušná publikace uvedena v seznamu použité literatury (např. Lee (2005), Patton 

a Creed (2001)), jiné citace vykazují drobné nepřesnosti, případně není vždy zachována stejná 

forma – místy studentka odkazuje na literaturu v poznámce pod čarou (např. s. 19). Ocenit lze 

práci se zahraničními zdroji a také aktuálnost bibliografických zdrojů. 

U Martiny lze pozitivně hodnotit samostatnost a rychlou orientaci při uchopování tématu, 

realizaci výzkumného šetření i samotného zpracování dat.  Realizovány byly pravidelné 

konzultace s vedoucí práce. Studentka vždy splnila časový harmonogram práce, míru její 

spolupráce hodnotím jako velmi spolehlivou.  

Práce naplňuje parametry pro daný typ absolventské práce, je dodržen požadovaný rozsah 

textu a obsahuje veškeré povinné součásti práce. Celkově práce trpí drobnějšími nedostatky 

spíše formálního charakteru, kterým se dalo zamezit větší pečlivostí při závěrečné korektuře 

textu.  

 Bakalářskou práci Martiny Čubokové doporučuji k obhajobě.  

 

 

  

V Praze dne 5. 6. 2013     PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

 


