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Oponentský posudek diplomové práce Marie Novotné: 
„Výzkum individuálních zvláštností sociability žáků prostřednictvím 

analýzy jejich sociálních vztahů“ 
 

Ústředním tématem diplomové práce je sociabilita žáků šestých tříd a jejich specifické 

individuální charakteristiky. Potenciál práce tkví zejména v hlubším porozumění vývoje 

sociálních vztahů žáků ve školní třídě. 

V teoretické části práce se autorka věnuje základnímu uvedení do problematiky, 

vymezení pojmu adolescence a vývojovým charakteristikám období adolescence. Dále 

seznamuje čtenáře s významnými tématy, jakými jsou sociálně vztahové dispozice jedince, 

socializace v období adolescence a sociální vztahy ve škole. Neopomněla ani velmi 

důležitou oblast, kterou bezesporu je sociální klima školní třídy. 

Kapitoly v teoretické části práce jsou členěny přehledně, logicky na sebe navazují a jsou 

dostatečně rozpracovány. Ocenit je nutné zejména šíři odborných zdrojů v několika 

jazycích a také schopnost autorky se zdroji adekvátně nakládat. Otázkou ale zůstává, zda 

lze slova děti, dospívající, žáci a adolescenti opravdu užívat jako synonyma (str. 7) a v čem 

vnímá autorka přínos dělení adolescence na časnou, střední a pozdní (str. 17.). 

Ačkoliv je teoretická část poměrně obsáhlá, těžiště diplomové práce leží v části 

empirické. Tato část práce je členěna do několika kapitol, které popisují výzkumný projekt, 

metody, výsledky a interpretaci výsledků spojenou s diskusí.  

V kapitole o cílech výzkumného projektu velmi dobře a logicky formuluje hypotézy. Na 

druhou stranu by si podkapitola vymezení a operacionalizace pojmů jistě zasloužila 

přesnější práci s těmito pojmy (např.: index náklonnosti = náklonnost, str. 63). Dále 

autorka stručně seznamuje čtenáře s metodami, které pro svůj výzkum použila. Jedná se 

Hrabalův Sociometricko-ratingový dotazník (SORAD) a Eysenkův osobnostní dotazník 

pro děti (B-J.E.P.I). Věnuje se výběru vzorku, pilotní studii, sběru a zpracování získaných 

dat. Kapitola věnovaná výsledkům je velmi obsáhlá a jistě stojí za ocenění její přehlednost 

a srozumitelnost. V deváté kapitole je spojena interpretace výsledků s diskusí, která rámuje 

získané údaje do širšího kontextu. 

Autorka člení empirickou část logicky, přehledně a s případnými statistickými potížemi 

se dokáže adekvátně vypořádat (str. 72). Velikost vzorku pro daný typ výzkumu se zdá 

dostatečná (ačkoliv je jiný údaj na str. 66 a str. 69), metody byly vybrány vhodně a 

zejména formulace hypotéz a interpretace výsledků byla velmi kvalitní. 



  

Předkládanou diplomovou práci je nutno ocenit zejména za široké teoretické zázemí, 

obsáhlý vhled do odborné literatury, přehledný design výzkumu a vhodně zpracovanou 

diskusi.  

 

Diplomová práce Marie Novotné splňuje všechny náležitosti, hodnotím ji jako 

zdařilou a doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborné. 
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