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Formulace cíle práce, hypotézy a odpovídající závěry 

Diplomová práce Václav Müllera si klade za cíl zhodnotit roli ekonomického kapitálu rodiny 
původu na dosažení vysokoškolského vzdělání v období, kdy v ČR došlo k expanzi 
vysokoškolského systému. Diplomant si zvolil téma, které rezonuje s aktuálním vývojem 
v české společnosti, zasazuje ho ale do širšího historického kontextu vývoje sociální mobility 
od poloviny osmdesátých let dvacátého století. Text je členěn na dvě části. V první, teoretické 
autor vymezuje základní pojmy a uvádí přehled hlavních teorií sociální mobility. Dále se zde 
podrobně věnuje vývoji v ČR po roce 1989, jednak pokud jde o ekonomické – příjmové 
nerovnosti, nerovnosti v šancích na vzdělávání a především pak podrobně diskutuje a 
argumentuje, jakými způsoby může působit na dosažené vzdělání ekonomický kapitál. 

Druhá empirická část hledá odpověď na základě analýzy kvantitativní dat z aktuálního 
reprezentativního sociologického výzkumu na výzkumnou otázku, zda a jaký vliv má 
ekonomický kapitál rodiny operacionalizovaný skrze příjem domácnosti na dosažení 
vysokoškolského vzdělání ve dvou kohortách jedinců narozených na přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let minulého století. Tyto kohorty potenciálně nastupovaly do vysokoškolského 
studia v době těsně před resp. po expanzi vysokých škol (1999-2002 a 2003-2008). 

Autor v první části, podrobně pojednávající možné mechanismy vlivu ekonomických zdrojů 
rodiny na dosažené vzdělání, přichází s vlastní konceptualizací efektů ekonomického kapitálu, 
kdy rozlišuje působení přímé – prostředky vynaložené bezprostředně na vzdělání dítěte (vedle 
školného na soukromých školách také výdaje na kurzy, mimoškolní vzdělávání apod.) a 
nepřímé (celkový životní standard ovlivňující psychosociální pohodou a mezilidské vztahy v 
rodině). Svůj koncept staví na teorii racionální volby (třídně podmíněné poměřování zisků a 
ztrát pramenících z pokračování ve studiu na vyšších stupních) a tudíž vliv ekonomického 
kapitálu řadí k sekundárním efektům sociálního původu. Druhým východiskem autora je 
předpoklad, že v rodinách disponujících ekonomickým kapitálem dochází k jeho záměrné 
konverzi na kapitál kulturní, který poskytuje zvýhodnění v procesu dosahování vzdělání. 
Škoda jen, že oddělení primárních a sekundárních efektů není dále teoreticky provázáno 
s jeho vlastní konceptualizací přímého a nepřímého působení ekonomických zdrojů rodiny. 
Otázkou totiž je, zda i koncept nepřímého působení ekonomického kapitálu (dopady 
materiální deprivace na ranou výchovu) lze řadit pod sekundární efekty. Tuto část práce 
považuji za velmi zdařilou zejména proto, že v ní autor neprovádí pouhou, ve studentských 
pracích bohužel převažující, reprodukci informací z literatury nýbrž nabízí vlastní myšlenky a 
jejich propracovanou argumentaci.  

Co ukázala empirická část práce? I při kontrole vlivu vzdělání rodiny (kulturního kapitálu) a 
dokonce také jejího třídně-profesního postavení je patrné, že šance na dosažení 
vysokoškolského vzdělání je vyšší u potomků z rodin s vyššími příjmy. Nicméně naměřený 
efekt ekonomického kapitálu je zjevně malý, zejména ve srovnání s vlivem vzdělání rodičů a i 
proto se autor ve svých závěrech vedle platnosti teorie racionální volby odkazuje 
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k východiskům teorie kulturní reprodukce. Práce přináší zajímavý a netriviální výsledek, 
neboť dosavadní výzkumy s ekonomickým kapitálem, konkrétně příjmem domácnosti, přímo 
nepracovaly, ač často odkazovaly k ekonomickému pozadí třídně nerovných šancí na 
vzdělání. Přínos práce je tak v tomto ohledu vskutku unikátní, byť robustnost závěrů 
učiněných na dostupných datech je s ohledem na velikost podsouboru značně omezená. 

 

Kvalita použitých dat, zdrojů a metod analýzy  

Práce je založena na analýze datového souboru z rozsáhlého sociologického reprezentativního 
výzkumu Periferie ČR provedeného Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v roce 2016. 
S ohledem na cíl práce – zhodnocení vlivu ekonomického kapitálu rodiny původu (a tedy 
potřebu zajistit validitu a reliabilitu údaje o příjmu) je použit prospektivní design, kdy 
respondent – rodič vypovídá o poměrech v rodině především pak o příjmu domácnosti a 
zároveň o dosaženém vzdělání svého (dospělého) potomka. Tento design je 
v reprezentativních šetřeních v ČR prakticky ojedinělý, proto nebylo možno případně 
kombinovat data z více výzkumů. Z hlediska tématu práce i jeho aktuálnosti se jedná o 
nejnovější dostupná sociologická data pokrývající období expanze vysokého školství 
v uplynulé dekádě a půl. Tento design nicméně přináší také některé zásadní limity platnosti 
výsledků dané omezenou velikostí podsouboru rodin s dětmi ve věku 26-39 let i snižující se 
validitou údajů o příjmech, pokud jde o starší kohortu dětí. Těchto limitů si je autor dobře 
vědom a podrobně je diskutuje, jakož i zdůrazňuje při interpretaci výsledků. 

Jistě by bylo zajímavé rozšířit práci i o srovnání se staršími výzkumy, které by lépe 
reprezentovaly 90. léta minulého století tj. období před expanzí terciárního vzdělávacího 
sytému u nás. 

Autor popisuje provedené transformace – úpravy dat, v analýze využívá vícenásobné třídění 
dat, testování platnosti hypotéz je provedeno pomocí vícerozměrné logistické regrese, ve které 
je modelován vliv příjmu rodiny při kontrole vlivu dalších faktorů na dosažené VŠ vzdělání.  

Obecná argumentace v první části práce ohledně socioekonomických rozdílů v české 
společnosti a zejména vývoje výše nákladů spjatých se studiem na vysoké škole je vhodně 
podpořena sekundárními prameny. 

 

Kvalita argumentů, o něž autor opírá závěry, k nimž dospěl 

Empirická část má jasně stanovený postup k naplnění cíle práce. Díky přesně stanoveným 
hypotézám a postupu ve vícerozměrné analýze jsou závěry prezentovány jednoznačně a 
zároveň kriticky diskutovány. Závislá proměnná v logitovém modelu je definována jako 
dosažené VŠ vzdělání vs. všechny nižší stupně, což tak ve svém důsledku zahrnuje i vliv 
ekonomického kapitálu (rovněž i kulturního kapitálu a dalších faktorů) již na předchozí 
tranzici na maturitní větev středoškolského vzdělání. Tato operacionalizace závislé proměnné 
byla učiněna s ohledem na již beztak omezenou velikost podsouboru rodin s dětmi 
ve sledovaném věku. Ve svém důsledku tak ovšem není možné při interpretaci uplatnit 
autorem nabízené slibné konceptuální odlišení přímého a nepřímého působení ekonomického 
kapitálu resp. interpretovat vliv příjmu rodiny bezprostředně jen jako náklady (přímě či 
nepřímé) spjaté se studiem na vysoké škole. 

  

Úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí 

Text splňuje formální náležitosti diplomové práce. Poznámkový a odkazový aparát se řídí 
platnými normami. V seznamu literatury chybí dva odkazované zdroje. Po stránce jazykové a 
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stylistické je text v pořádku. Také ostatní formální náležitosti jsou v pořádku. Na předložené 
práci je třeba vyzdvihnout kultivovanou a čtivou formu textu. 

 

Náměty na diskuzi při obhajobě práce 

Během obhajoby doporučuji nejprve stručně vyložit teoretická východiska možných 
mechanismů působení ekonomického kapitálu na vzdělání. V diskusi navrhuji zaměřit se na 
následující otázky: 

1. Jaká je konkrétní velikost naměřeného vlivu ekonomického kapitálu? Jak odlišně lze tuto 
velikost věcné interpretovat? Proč je možné se domnívat, že v předložených výsledcích analýz 
je vliv ekonomického kapitálu pravděpodobně podhodnocen?  

2. Proč dvě na první pohled konkurenční sociologické teorie vysvětlující reprodukci 
vzdělanostních nerovností – kulturní reprodukce a racionálního jednání nemusí být nutně 
v kontradikci? 

 

Celkové hodnocení práce 

Autor si zvolil téma společensky navýsost aktuální a uchopil ho inovativním v české 
sociologii dosud neprobádaným způsobem. Podstatné je, že při jeho zpracování nezůstává jen 
u pouhého popisu výsledků, nýbrž se je snaží sociologicky interpretovat v kontextu 
současných teorií vzdělanostních nerovností. Z pozice vedoucího práce hodnotím celkový 
přístup diplomanta jako nadmíru iniciativní, práci řádně konzultoval a především je třeba 
ocenit, že o teoretických východiscích i empirických výsledcích kriticky přemýšlel. Václav 
Müller tak ve své diplomové práci prokázal, že umí formulovat výzkumný problém, 
analyzovat kvantitativní sociologická data s využitím vícerozměrných analýz, prezentovat a 
interpretovat výsledky. Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě s návrhem na 
hodnocení výborně. 

 

Podpis: Jiří Šafr, v.r. 


