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Bakalářská práce Evy Benešové se inspiruje v aktuální linii výzkumu sociálních nerovností a zaměřuje 

se na kulturní aspekty vzdělanostní a třídní reprodukce, konkrétně na specifika přístupu k výchově v 

dělnických rodinách. Relevantním způsobem doplňuje české výzkumy na dané, byť šíře a hloubka 

získaných závěrů je nutně omezená možnostmi bakalářské práce. Na základě rozhovorů s osmi 

vyučenými matkami se pokouší rekonstruovat jejich vztahování se k volnému času dětí, výchovným 

hodnotám i organizaci mimoškolního času. Práce ve svých závěrech veskrze potvrzuje výsledky 

existujících výzkumů (Lareau, Katrňák), byť limitovaná hloubka zpracování výrazně zúžila prostor pro 

zásadnější konfrontaci. 

Role vedoucího mi v tomto případě připadla v momentě, kdy se již jednalo o poměrně pokročile 

rozpracovaný výzkumný projekt těsně před započetím realizace. Na začátku jsem se mu snažil 

vtisknout vlastní teoretickou perspektivu a metodologicky ho korigovat, a musím tak zpětně v první 

řadě vysoce ocenit, že Eva tuto zásadní změnu svého výzkumu akceptovala a byla ochotna kvalitě 

výsledné práce obětovat i plánovaný termín zimního odevzdání. Získaný čas byl přitom plně využit. 

Průběh zpracování teoretické i analytické části byl intenzivně konzultován, a přestože autorce 

chybělo zázemí v relevantních metodologických kurzech, podařilo se jí podle mého názoru realizovat 

smysluplný a akceptovatelný empirický výzkum. 

Teoretická východiska práce zahrnují klíčové příspěvky k danému tématu a poskytují vhodný základ 

pro formulaci výzkumné otázky. Přestože je zahrnuto několik existujících výzkumů věnujících se 

danému tématu, je znát, že širší doplnění dalších studií by mohlo přinést lepší zakotvení východisek i 

silnější inspiraci pro vlastní výzkum a jeho zpracování. Současný stav poznání by mohl být také 

vyložen více komparačně (srovnáním) než kompilačně, v současné podobě jsou jednotlivé studie 

stavěny spíše „za sebou“. Zároveň se ale jedná o aspekty, jejichž přítomnost bych v kontextu 

bakalářského studia chápal jako nadstandardní, a nejedná se tedy o zásadní výtky. 

Empirickou část práce považuji za o něco slabší než část teoretickou. Do její kvality se nutně promítlo, 

že autorka neměla ze svého studia bližší zkušenost s kvalitativními metodami výzkumu a stejně tak – 

což je ovšem obvyklé – se porozumění teoretickým východiskům do značné míry utvářelo až za 

pochodu a z určitého hlediska jsou některé kroky rozpolcené. Kupříkladu jak chápat úryvek: „Mezi 

společné aktivity patří hlavně návštěvy příbuzných, procházky do přírody, nákupy a podobně. 

Většinou se jedná o aktivity, které děti příliš nerozvíjí“ (str. 28). Respektive jak by tuto tezi autorka 

vztáhla například k perspektivě Lareau? Je také pravděpodobné, že bohatost a hloubka dat byla do 

určité míry limitována způsobem provedených rozhovorů, a některé podstatné momenty nejspíše 

nebyly dostatečně tematizovány.  

Oba tyto problémy ale chápu jako pochopitelnou a nutnou cenu za výzkumnickou nezkušenost a jsem 

přesvědčen, že pokud by autorka pokračovala v řešeném tématu a připravovala nový výzkum, tak 

jeho výsledek by již byl plnohodnotným příspěvkem do současné odborné diskuze. Přestože lze toto 

vyjádření chápat i jako kritiku, já ho formuluji především jako ocenění, protože ne vždy se stane, že 

by si bakalant při zpracování své kvalifikační práce takto výrazně osvojil nové dovednosti i znalosti. 



Kromě uvedeného bych k analýze měl také jeden věcný komentář, který by mohl být diskutován 

během obhajoby. Autorka zmiňuje, že děti ve zkoumaných rodinách někdy na mimoškolní kroužky 

docházejí, ale matky přímo neřeší, o jaké kroužky se jedná. Nakolik je na základě dat možné 

interpretovat tuto situaci tak, že účast na kroužcích – tedy „alespoň něco dělat“ – je i v dělnické 

kultuře (lze-li ji takto nazvat) chápáno jako součást normativní definice „slušnosti“? Nejde tedy o 

rozvoj konkrétních kompetencí, jak by o kroužcích hovořila středostavovská rodina, ale o naplnění 

základních normativních požadavků, že se dítě jen tak „neflinká“? 

V předloženém textu se odráží výrazné úsilí, které do jeho vypracování bakalantka investovala. 

Přestože jednotlivé části výzkumu by jistě bylo možné zpracovat lépe, považuji výsledek za solidní 

výstup relevantně podloženého empirického výzkumu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit známkou „velmi dobře“. 

 

V Praze dne 25. 5. 2016 Ondřej Špaček, Ph.D. 


