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Anna Frombergerová: Dilema výběru vysoké školy. Bakalářská práce. 

Oponentský posudek. 

Studentka Anna Frombergerová se ve své práci rozhodla převážně kvalitativně prozkoumat 

volbu dalšího vzdělávání a budoucí profese u vybraných studentů gymnázia. Zajímá ji proces 

rozhodování studentů a faktory, které tuto volbu ovlivňují.  

Téma je originální a postaveno na dobrých základech. Zdá se, že bylo dobře promyšleno, 

studentka se orientuje v dané problematice, nastudovala relevantní českou a zahraniční literaturu. 

Teorie je dostačující, avšak pojata spíše kompilativně. Autorka nám předkládá základní teoretické 

informace z kariérových teorií, popisuje faktory působící na rozhodování, s nimiž se setkáváme 

v literatuře, teorii motivace i procesu rozhodování. Postihla tedy všechna témata, kterým se později 

věnovala a k nimž se vztahovala. Zdroje však mezi sebou nekomparuje a tak teorii chybí jistá 

plasticita, jedná se spíše o přehled dostupných informací. Zároveň v teoretické části postrádám 

informaci, zda na podobné téma byly realizovány nějaké výzkumy, zda se studentka výzkumy 

v oblasti kariérového poradenství zabývala. Teoretická část je úměrná formátu práce a prezentovaná 

fakta jsou relevantní tématu práce. 

V praktické části pak leží podstata studie. Anna Frombergerová vhodně zvolila formu 

kvalitativního šetření a polostrukturovaných rozhovorů se 14 studenty. Metodologie je dobře 

zvládnuta teoreticky i prakticky. Formulace výzkumných otázek se mi jeví jako logická. Výzkumné 

otázky byly formulovány od počátku zcela konkrétně a přehledně a ve stejném duchu se nesly 

odpovědi na ně. Text je dobře členěn. 

V první části se dozvídáme, jak studenti chápou/ vnímají/využívají/nevyužívají poradenství na 

formální i neformální úrovni. Zde na jediném místě se studentka zřejmě neubránila tlaku profese a 

s.35 se uchýlila k doporučení na zkvalitnění služby, které dle mne patří spíše než do interpretační 

části (prezentace reality z pohledu respondentů) až na závěr práce, kde se skutečně doporučení 

zopakovalo. Ostatní fakta jsou vystavěna na sdělení z rozhovorů. Velmi mne zaujala typologie rodičů 

– dle toho, jak do procesu rozhodování svých dětí zasahují. Chápu, že se jedná spíše o doplňující 

informaci, avšak tato typologie mi přijde velmi výtěžná (škoda, že v tabulce nejsou uvedeny ilustrující 

citace) a domnívám se, že by si zasloužila samostatné publikování/ časopisecký článek.  

Následuje část mapující informační zdroje. Třetí oblast představuje typologii studentů dle 

jejich hodnotových preferencí. Studentka zvolila metodu řazení preferencí (motivů na kartičkách) a 

zaznamenávala proces rozhodování při řazení studenty a jejich motivy. V této části by mne zajímalo, 

jak dané hodnotové spektrum – kartičky vznikly (čím byly inspirovány, jejich vztah k teorii, z čeho 

autorka vyšla). Na základě hodnotových preferencí vznikly tři skupiny – typy studentů dle jejich 

motivačních preferencí. Každá hodnota je pak popsána ve významu, jaký nabývala pro konkrétní 

studenty. Vzájemným vztahem hodnot a studentské typologie se zabývá tabulka č. 7.  

Následuje další dílčí téma – nechtěné povolání a motivace k jejich nevolbě. Empirická část 

vrcholí šestifázovým modelem při volbě škol, kde Anna Frombergerová představuje šestifázový 

model průběhu volby. Této model vyplynul ze samotných rozhovorů a je velmi uvěřitelný, avšak zdá 

se, že jsou smíšeny procesní fáze a další jevy, tedy: 
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1. Směřování  - procesní fáze, logicky vyargumentována 

2. Specifikace – procesní fáze, opět logická 

3. Prekoncepty – tato kategorie mi není zcela jasná, zahrnuje představy o povolání a hodnocení 

vlastních vlastností ve vztahu k profesi / studiu. Nedomnívám se, že by se jednalo o 

samostatnou fázi, spíše jevy provázející tu předcházející. 

4. Příprava 

5. Sebereflexe – zde opět vidím průvodní jev předchozí fáze. 

6. Rozhodnutí – to je fáze spíše tušená, v rozhovorech se objevuje jako nejistá budoucnost. 

Zde bych viděla námět pro diskusi a to porovnání tuto Vaší teoria s ACIP modelem 

prezentovaným v teoretické části. 

Analytické  postupy použité v praktické části jsou adekvátní a přiměřeně hluboké. Práci uzavírá 

diskuse, kde se základní výsledky konfrontují se zpracováním tématu v literatuře, která byla 

představena v teoretické části. V diskusi se téma uzavírá a sebepotvrzuje, diskuse již nepřináší 

v chápání práce žádné výrazné zvraty. Autorka si je vědoma limitů práce i možného rozvíjení tématu. 

Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je bakalářská práce ucelená, rozsah 

zpracovaného materiálu je nadprůměrný, literatura je dostačující a poctivě citována. Pouze formálně 

neodpovídá obsah práce samotnému dělení textu, což je matoucí – zřejmě došlo k technické chybě.  

Celkově lze konstatovat, že se jedná o inovativní práci s několika velmi nosnými tématy, 

které by byly hodny rozpracování v budoucnu či časopiseckou formou.  

 

Možné otázky pro obhajobu: 

Proč jste se rozhodla pro hierarchii hodnot, tak, jak byla použita. Jak vzniklo hodnotové spektrum – 

kartičky, s nimiž jste pracovala? Čím byly inspirovány, jaký je jejich vztah k teorii? Proč jste nezvolila 

nějaký standardizovaný dotazník hodnotové orientace? Předpokládáte, že by změna v tomto postupu 

vnesla do práce nějaké nové poznatky? 

Jak byste porovnala Váš šestifázový model průběhu volby s ACIP modelem prezentovaným 

v teoretické části? 

 

V Praze 19.5.2015    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


