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Autor se zapojil do většího výzkumného projektu, čímž přispěl svým dílem k  poznání očekávání žáků 9. 

tříd od přechodu na střední školu a poznání vývoje self-efficacy po přechodu na střední školu. Autor 

pracoval v několika vlnách, tedy práce postupně zrála. Autor člení práci tradičním způsobem. 

V přehledové části jsou zpracována tři zásadní témata pro uvedení do tematiky – self-efficacy, tranzitorní 

momenty a adolescence jako vývojové období.  

Pojednání o self-efficacy je korektní. Vzhledem k častému zpracování tématu v závěrečných pracích se již 

opakuje hodně známé úvodní vymezení pojmu a pojmenování zdrojů self-efficacy. Autor se mohl možná 

dostat rychleji k akademické self-efficacy, která je předmětem zkoumání. Kapitola o tranzitorních 

momentech je zpracována kvalitně nejen na základě klasických prací, jako Holmes a Rahe, ale také čerpá 

z nových výzkumů. Důležitá je kapitola 2.3 pojednávající o tranzici ze ZŠ na SŠ. Tato kapitola čerpá 

z velkého množství zdrojů a poskytuje podrobný vhled do problematiky. V kapitole o adolescenci autor 

možná opět poněkud zeširoka začíná obecnou charakteristikou tohoto vývojového období, ale v  kapitole 

3.2 proniká zpět k meritu věci a poskytuje zajímavý text o působení self-efficacy na různé oblasti života 

adolescenta.  

Ve výzkumné části si autor klade dvě otázky, které jsou dále specifikované ve formulovaných hypotézách. 

Metodika je jasně popsaná a odkazuje se také na předchozí zjištění kolegů, kteří používali stej né metody. 

Výběrové soubory jsou dostatečně velké pro ověření stanovených hypotéz. Výsledky jsou přehledně 

prezentovány. Odpověď na první položenou otázku poskytuje přehledová statistika. V odpovědi na 

druhou výzkumnou otázku byly použity relevantní statistické postupy.  

Diskusní část je rozsáhlá, korektně zpracovaná a zahrnuje také interpretaci výsledků. Této části by 

prospělo členění na podkapitoly nebo použití tučného písma pro lepší orientaci v  textu. Po formální 

stránce je text z větší části v pořádku. V citacích se vyskytuje „,“ před ampersandem, ale to je patrně 

chyba generátoru citací. Seznam zdrojů je rozsáhlý a dobře pokrývá téma.  Práce splňuje nároky kladené 

na diplomové práce. Doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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