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     Předkládaná rigorózní práce se zabývá ověřením nestandardizovaného dotazníku 
vztahů ve třídách, který autorka vytvořila v rámci předchozích kvalifikačních pracech a 
který se zaměřuje na genderové aspekty a jejich vliv právě na vztahy ve třídě. Cílem práce 
je pak ověřit psychometrickou kvalitu dotazníku, aby bylo možné stanovit normy a 
připravit dotazník ke standardizaci. Z celé práce je patrné dlouhodobé výzkumné 
zaměření autorky na dané téma, výborná hloubková znalost tématu i cílevědomost v 
rámci postupných kroků vedoucích ke standardizaci dotazníku. 


     Teoretický rámec práce nás nenechává na pochybách, že autorka tématu rozumí, 
navazuje zde na svou bakalářskou a diplomovou práci. Přehledně shrnuje dosavadní 
poznatky k tématu, neopomíjí ani aktuální studie, což se v daném typu kvalifikační práce 
očekává. Dokazuje, že dokáže pracovat s literárními zdroji a vytvořit i pro čtenáře 
neznalého tématu kvalitní teoretické zázemí pro pochopení problematiky a důležitosti 
tématu pro dnešní výchovně-vzdělávací přístupy. Obsahově ani formálně jsem zde 
neshledala větší problémy. 


     Empirická část práce byla zaměřena na psychometrické hodnoty již zmíněného 
dotazníku. Ráda bych uvedla, že je hned od začátku patrné, že bylo postupováno velmi 
pečlivě. Autorka nejprve představuje deskriptivní parametry dotazníku, poté se posouvá k 
reliabilitě jednotlivých položek a vzájemné korelaci mezi položkami.  Vidíme zde, že  k 
tomu přistupuje přiměřeně, vedena snahou o zlepšení výpovědní hodnoty dotazníku. Svá 
zjištění popisuje a analyzuje, což vede ve finální části práce také ke konrétním návrhům 
na změny v dotazníku. 

     Druhou důležitou část pak tvoří analýza dat získaných v průběhu výzkumného šetření. 
To proběhlo celkem u 324 žáků od 2. stupně základní školy až po poslední ročník střední 
školy. Z výsledků vyplývá, že vztahy mezi žáky jsou lepší na základní škole než na střední 
škole (což platí zejmnéna u dívek) a žáci vzájemné vztahy také lépe hodnotí v genderově 



vyvážených třídách než v kolektivech s výraznou převahou určitého genderu. Mezi další 
proměnné pak patří druh školy, vztahy v podskupinách v rámci třídního kolektivu. 


     V závěru práce jsou navrženy úpravy dotazníku vztahů ve třídách. Vyplývá z nich, že 
autorčina práce ještě není zcela dokončena, i když se právě díky rigorózní práci posunule 
blíže k tomu, aby byl její dotazník standardizován. Oceňuji také to, že upozorňuje na fakt, 
že samotný dotazník neřeší situaci třídních kolektivů, ale může být zdrojem informací pro 
skupinovou práci. Práci se třídou a vztahy v ní pak chápe jako důležitý faktor vzdělávání 
žáků, s čímž mohu jen souhlasit.


     Celkově hodnotím práci jako zdařilou, odpovídající danému stupni kvalifikační práce. 
Autorka prokázala důležité badatelské kvality i schopnost propojit zkoumané téma se 
školní praxí. Kromě ojedinělých překlepů jsem v práci neshledala větší nedostatky, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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