
POSUDEK VEDOUCÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE 

Autor práce:  Mgr. Jana Solnařová 

Název práce:  Psychometrická kvalita dotazníku vztahů ve třídách a jeho úprava 

 

Rigorózní práce je metodologickou studií ověřující psychometrické charakteristiky „Dotazníku vztahů 

mezi dívkami a chlapci ve školní třídě“. Dotazník je dlouhodobě vyvíjen ve spolupráci autorky a 

vedoucí práce.  

Jana Solnářová se tématem genderových vztahů ve školních třídách zabývá již od své bakalářské 

práce, poté pokračovala i v diplomové práci. Vztahy mezi dívkami a chlapci považuje za realitu 

českých škol a současně za faktor, který zásadně ovlivňuje celkové sociální klima v kolektivu. Je proto 

důležité se jím specificky zabývat. Pokud některá ze sociometrických či klimatických technik ukáže, že 

vztahy v konkrétní třídě jsou problematické, a to právě i mezi dívkami a chlapci, je pro vhodnou 

intervenci nutné hledat konkrétní zdroj problematičnosti vztahů. Ta může spočívat v představách a 

očekáváních, ale také v osvojených vzorcích chování a komunikace. Navíc může vycházet 

z genderových stereotypů, které dívky a chlapci nemají reflektované. Těžiště může ležet v rámci 

podskupiny chlapců, podskupiny dívek či vztahů na hranicích mezi nimi. Bohužel pro vyučující, 

výchovné poradkyně/poradce a školní psycholožky/psychology není k dispozici žádná specifická 

technika, která by dovolovala výše naznačené zdroje problémů popsat. Právě o vývoj takového 

nástroje usilujeme.  

Jana Solnářová používala dotazník ve své předcházející práci, v níž se zaměřovala na třídy středních 

škol s nevyváženým podílem chlapců a dívek. Pro rigorózní práci rozšířila záběr na základní školy a 

třídy s vyváženým poměrem chlapců a dívek. Celkem pracovala s dotazníky od 324 žáků a žákyní. 

Analýza dotazníku je adekvátní vůči cílům výzkumu. Oceňuji precizní konzultace s dr. Lukavskou.  

Autorka v dotazníku identifikovala několik slabin. V závěru práce navrhuje, jak upravit znění 

dotazníku, aby tyto slabiny byly odstraněny. Po provedení pilotního výzkumu je dotazník připraven na 

druhou, závěrečnou pilotáž, po jejímž úspěšném zvládnutí bude nástroj připraven k použití ve 

školách.  

 

Závěr: Rigorózní práce Jany Solnařové je zdařilá. Autorka v ní prokázala schopnost systematické 

badatelské práce. Autorka pracovala samostatně, ale současně dobře spolupracovala se mnou i dr. 

Lukavskou. Míra překryvu mezi diplomovou a rigorózní prací je velmi malá – předkládanou práci lze 

pokládat za jedinečnou.  

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze, 1. 9. 2020       Irena Smetáčková 


