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Bakalářská práce Kristýny Valáškové se zabývá přípravou na volbu povolání u dětí na 1. stupni ZŠ. 

Většina aktivit týkajících se výběru studijní a pracovní dráhy obvykle směřuje na konec základní školy. 

Zahraniční studie se ovšem shodují, že příprava by měla být dlouhodobá, nejprve nespecifická, a měla 

by se opírat o dva pilíře – poznání trhu práce a poznání sebe sama, které se protnou před samotným 

rozhodnutím o další dráze. Je proto zcela správné vést již děti v mladším školním věku k reflexi jejich 

představ o různých povoláních a postojů k různým faktorům, které s trhem práce souvisí.  

Kristýna se rozhodla ověřit, zda dětské znalosti a postoje spojené s uplatněním žen a mužů na trhu 

práce mohou být ovlivněny prostřednictvím skupinových aktivit. Realizovala proto evaluační výzkum 

standardního designu, tj. ve dvou skupinách provedla prvotní zjištění dětských znalostí, poté v jedné 

skupině realizovala sérii tří aktivit a následně opět v obou skupinách zjišťovala posun ve znalostech a 

postojích. Bohužel protože šetření bylo realizováno ve dvou třídách o menším počtu žáků, nebylo 

možné provést plnohodnotné statistické vyhodnocení. Autorka si je této slabiny vědoma a diskutuje 

ji. Navzdory tomu ale srovnání výsledků považuji za kvalitní. 

Práce je charakteristická velkou precizností, a to jak ve zpracování teoretické části, kde autorka 

vycházela z poměrně rozsáhlého seznamu publikací, z nichž podrobně představila klíčové informace, 

tak v empirické části, která zahrnuje podrobné seznámení s aktivitami (dle jasných kritérií) a 

s výsledky dotazníků. Detailní záznam z realizace aktivit je navíc součástí příloh.  

Autorka v bakalářské práci prokázala schopnost zpracovávat odbornou literaturu (do budoucna 

doporučuji menší ostýchavost a tedy větší odvahu ke kritickému odstupu vůči literatuře) a realizovat 

vlastní výzkumné šetření (včetně přípravy výzkumného designu a nástrojů, oslovení terénu, analýzy 

dat a prezentace výsledků).    

 

Závěr: Bakalářskou práci Kristýny Valáškové hodnotím jako kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Otázka k obhajobě: Postoje dětí v mladším školním věku vůči trhu práce úzce souvisí s jejich 

rodinným zázemím. Je pravděpodobné, že efektivní změna by bez spolupráce s rodiči nemohla 

nastat. Domnívá se autorka, že je možné rodiče vtáhnout do přímé či nepřímé spolupráce na 

podobných projektech, které realizovala? Je to nutné? Jak by to bylo možné?  
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