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Za cíl diplomové práce si autorka stanovila zjišťování dětských prekonceptů ve 

vnímání společenské struktury, jejích pravidel a dohod. 

V úvodu autorka specifikuje záměr prostřednictvím hloubkových rozhovorů zjišťovat, do jaké 

míry si žáci primární školy uvědomují rozdíly ve společnosti, a jakým způsobem si je 

vysvětlují.   

V teoretické části předkládá různé pohledy na téma sociální struktury, kterou 

představuje v návaznosti na procesy sociální diferenciace a symbolického hodnocení. 

Představu žáků o struktuře zaměstnání, jako jedné z nejdůležitějších diferenciací v moderní 

společnosti, autorka volí za východisko vlastní výzkumné sondy.  Vzhledem k věku a 

dosavadním zkušenostem žáků hodnotím výběr východiska za vhodný.  

V návaznosti na reflexi procesu symbolického hodnocení autorka představuje možná 

hlediska hodnocení lidí na základě jejich příslušnosti k určité skupině. Pro zjišťování 

žákovských porozumění společnosti volí jako východisko identifikaci žáků s určitou skupinou  

a naopak, vůči kterým skupinám se žáci vymezují.  

Úroveň teoretické části hodnotím velmi pozitivně. Přestože autorka vzhledem k zaměření 

studia učitelství primární školy neprošla systematičtějším sociologickým vzděláním, 

prokázala velmi dobrou orientaci v tématu. Teoretická část práce je zpracována s jistým 

nadhledem a s jasným záměrem teoreticky zakotvit vlastní výzkumnou sondu.    

Cílem výzkumné sondy je u dotazovaných žáků zmapovat jejich vnímání profesí 

z pohledu ekonomického postavení, prestiže nebo dosažených pravomocí. Diplomantka 

představuje stav dosavadního zkoumání, zjišťuje, že výzkumů zaměřených na věkovou 

skupinu žáků primární školy, není k dispozici mnoho. Vedle zahraničních studií dětských 

představ chudoby a bohatství a společenské prestiže různých zaměstnání předkládá výsledky 

domácích výzkumů zaměřených na vnímání nerovnosti a konstrukci sociálních tříd u 



dospělých. K věkové skupině žáků primární školy představuje výzkum kvality života z pohledu 

dětí základní školy. Postup a zjištění realizovaných výzkumů u nás i v zahraniční je 

významnou inspirací pro volbu otázek v polostrukturovaném rozhovoru pro sběr dat.  

Hodnotím pozitivně metodologickou i obsahovou stránku výzkumné sondy. Diplomantka 

postupovala korektně, dílčí kroky zdůvodnila v kontextu vzdělávání na primární škole tak, že 

je hodnotím jako smysluplné a přínosné.  Vlastní výsledky autorka představila a na základě 

porozumění problematice vhodně interpretovala.  V diskusi pak provedla komparaci 

výsledků s dosavadními zjištěními a naznačila další možnosti zkoumání. Závěrečné shrnutí 

představuje tendence v uvažování žáků, které autorka z odpovědí vyvodila. Za přínosnou 

považuji zejména analýzu hodnot, na jejichž základě žáci profese jednotlivé profese hodnotí. 

Doporučení pro výuku propojují výsledky sondy s aktuálním kurikulem a nabízejí 

konkrétní možnosti rozvoje dětských porozumění ve výuce. Jako velmi přínosná hodnotím 

doporučení pro práci v různých společenských vědách, jako doporučení pro rozvoj 

ekonomického myšlení, uvažování o moci a politice.            

Diplomantka svou prací prokázala zvládnutí obsahové stránky tématu, realizace 

výzkumné sondy a i didaktickou připravenost pro využití jejích výsledků.   

Práce splňuje všechny požadavky kladené na práce tohoto typu, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: 

1. Na základě zpracování témat blízkých obsahu Vaší práce ve vybrané učebnici 

zhodnoťte, do jaké míry vycházejí vstříc žákovským porozuměním, případně 

navrhněte, jak práci s tématem v učebnici doplnit.   
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