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Posudek na diplomovou práci 

Posudek oponenta diplomové práce 

 

Self-efficacy v tranzitorním momentu přechodu mezi ZŠ a SŠ, 

 

kterou předkládá Bc. Radek Hodoval 

 

Předložená práce představuje jeden z výstupů několikaletého výzkumného projektu. Výzkumné téma 

je tedy relevantní, současná odborná veřejnost mu věnuje pozornost a jak naznačují výsledky studie, 

je žádoucí se na něj zaměřit i v budoucnu. Rámec práce byl víceméně dán designem výzkumu, k ně-

muž se autor přidal. Teoretická část je tvořena třemi hlavními kapitolami, které se zaměřují na tři 

klíčová témata – vnímanou osobní, resp. akademickou účinnost, tranzitorní momenty a adolescenci. 

Jde o tři hlavní oblasti zájmu výzkumu, takže je zcela logické, že budou rozpracovány i v teoretické 

části. Text je zpracován čtivě, informace na sebe přirozeně navazují, autor zdůvodňuje volbu témat 

kapitol, jejich zařazení v práci na příslušné místo i relevanci k celkovému zaměření práce. Pro čtenáře 

je tak poměrně jednoduché se v textu orientovat, porozumět mu, vše podstatné je náležitě vysvětle-

no. Pro zpracování teoretické části diplomové práce bylo využito množství zahraničních zdrojů. Autor 

čerpal z aktuálních výzkumných i přehledových studií, citoval autory, kteří se tématem dlouhodobě 

zabývají, poukázal na řadu zajímavých souvislostí. Rozhodně oceňuji využívání zahraničních zdrojů, na 

druhou stranu poněkud postrádám odkazy na některé tuzemské autory. Sama vedoucí diplomové 

práce se tématu věnuje velmi zevrubně již řadu let, zmíněna však byla zcela minimálně, navíc jen 

jedna z jejích studií. 

Čtivost textu mírně narušují některé gramatické chyby, jichž s narůstajícím počtem stran přibývá, a 

poněkud častější užívání zvratného „se“, a to i v situacích, kdy není nutné ho psát. Citovaní autoři 

nejsou uváděni jednotně – většinou je uvedeno jen příjmení autora, někdy i iniciála křestního jména, 

přitom není nijak zjevné, zda tento způsob citací má nějaký systém. Pojem mladiství, který se v textu 

opakuje na více místech, patří do legislativy. V psychologii hovoříme o dospívajících či adolescentech. 

Pojem resilience se většinou v české psychologické literatuře užívá v původním znění, nikoli ve formá-

tu „rezilience“. 

Výzkumná část sledovala dospívající na konci povinné školní docházky, v deváté třídě základní školy, a 

po přestupu na střední školu, kdy byli testováni dokonce dvakrát. Výzkumný design byl dán studií, 

v níž byl autor zapojen. Autor si přesto klade své vlastní výzkumné cíle, které poněkud netradičně 

formuluje jako otázky. Následuje delší výčet dílčích hypotéz. Nejsem si zcela jistá, že metoda, jejíž 

česká adaptace je v kapitole o metodice výzkumu připisována J. Draberové, byla skutečně uvedenou 

autorkou přeložena. Pokud je mi známo, autorka použila ve svých výzkumech vlastní autorské meto-

dy. 

Při sběru dat bohužel došlo k vyšší mortalitě respondentů mezi první a druhou etapou diagnostiky. 

V textu poněkud postrádám údaj, jaká část výzkumného souboru se zachovala po celou dobu výzku-

mu. Možná by bylo zajímavé i na menším počtu těchto dospívajících provést analýzy získaných dat. 

Nižší počet by byl vyvážen příležitostí sledovat dlouhodobě výstupy stejné cílové skupiny. 
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Množství výsledků je pak analyzováno za využití t-testu, ale v textu jsem nikde nenašla informaci, že 

získaná data mají normální rozložení. Použití tohoto statistického postupu, ani dalších postupů není 

v textu explicitně zdůvodněno, což by bylo pro čtenáře užitečné. 

Text je uzavřen relativně obsáhlou diskusí, v níž autor konfrontuje své výsledky s výstupy jiných auto-

rů. První část diskuse se však věnuje údajům, které autor nezkoumal. Získal je, ale neupozorňuje na 

ně ani v cílech práce, ani ve stanovených hypotézách. Na závěr si ještě dovolím poznámku - v psycho-

logii většinou užíváme pojem skór v maskulinu, nikoli pojem skóre. 

Celkově text práce působí provázaně, je logicky strukturovaný, veškeré údaje jsou navzdory uvede-

ným výhradám prezentovány přehledně, stručně a výstižně. 

 

Na závěr otázky: Kolik bylo respondentů, kteří prošli všemi třemi sběry dat? Bylo by možné pracovat i 

s tímto výzkumným souborem? Jaké praktické výstupy pro oblast školství a edukační proces jako 

takový studie přináší? 

 

Bc. Radek Hodoval předložil práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 

 

Doporučené hodnocení: velmi dobře 

 

Praha 10. 5. 2018                                                                                                    PhDr. Lenka Krejčová, Ph. D. 


