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Ve své bakalářské práci autorka hledala odpovědi na tři okruhy výzkumných otázek: 1. proč 
žáci volí víceleté gymnázium?, 2. jak prožívají přípravu a samotné přijímací zkoušky?, 3. jaké 
očekávají změny oproti současnému studiu na základní škole? Pro zodpovězení výzkumných 
otázek autorka použila kvalitativní design. Výzkumná data získala prostřednictvím 
polostrukturovaných rozhovorů od 9 žáků. 

V teoretickém úvodu autorka přináší obsažný a dobře strukturovaný přehled české literatury 
k tématu víceletých gymnázií, který dokládá důkladné studium všech relevantní zdrojů. 

Empirická část je zpracována velmi pečlivě. Podrobně dokumentuje jednotlivé kroky 
výzkumného postupu a vysvětluje jednotlivá badatelská rozhodnutí. Dozvídáme se z ní, že 
autorka nejprve kontaktovala učitelky 13 pátých tříd na 3 ústeckých a 2 pražských školách a 
jejich prostřednictvím rozeslala rodičům všech žáků žádost o souhlas s účastí ve výzkumu. 
Žákům, jejichž rodiče souhlasili, rozdala kratší dotazníky a na základě těchto dotazníků 
vybrala respondenty následného hloubkového dotazování. Bakalářská práce obsahuje přepisy 
všech rozhovorů i přesný popis použité konvence a zároveň ukazuje způsob zpracování dat 
v software MAXQDA včetně přehledu použitých kódů. Výsledky výzkumy jsou 
prezentovány metodou „vykládání karet“.  

Bakalářskou práci považuji za velice zdařilou. Oceňuji vyváženost teoretické a empirické 
části a jejich pečlivé zpracování. Práce dokládá velmi seriózní přístup autorky ke studované 
problematice: důkladnou obeznámenost s dostupnými teoretickými zdroji i s použitými 
metodami sběru a zpracování dat. 

 

Závěr: práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Co bylo předmětem rozhovorů s učitelkami? Jak rozhovory probíhaly? O této součásti 
výzkum práce nepřináší žádnou informaci. 

2. Proč bylo respondentů právě 9? Při použití výzkumné metody hloubkových rozhovorů 
zpravidla ukončujeme dotazování ve chvíli, kdy se v rozhovorech přestávají objevovat 
nové skutečnosti a pohledy? Bylo tomu tak i v tomto případě? 

3. Na počátku výzkumu jste se snažila identifikovat žáky, které by učitelka na 
gymnázium doporučila a kteří se tam nehlásili. Za jak závažný nedostatek Vašeho 
výzkumu považujete skutečnost, že jejich dotazování nakonec neproběhlo? 
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