
Posudek na diplomovou práci Štěpánky Srbové na téma: 
"Specifika učební morálky žáků 9. ročníků ZŠ" 

Tematika práce je velmi zajímavá a v rámci diplomových prací na katedře pedagogiky 
FFUK příliš neřešena. Vychází především z potřeb školské praxe a specifiky postavení žáků 
devátých tříd na základních školách. Je zaměřena konkrétně na otázky učební morálky žáků, 
končících základní školu. 

Diplomová práce je členěna na dvě základní oblasti, teoretickou a výzkumnou. Obě jsou 
vyvážené, těžiště práce však vidím především v části empirické. Podstatou práce je výzkum, 
provedený se žáky devátých tříd ze tří základních škol a s jejich pedagogy. Realizované 
výzkumné šetření se orientuje na zjišťování stavu a příčin kolísání učební morálky v průběhu 
školního roku, zejména pak v kontextu s ucházením se a přijetím k prezenčnímu studiu na 
středních školách. Výsledky provedeného šetření potvrzují stanovenou hypotézu a na základě 
stručných závěrů šetření jsou navrhována možná řešení, jak zmenšit rizika spojená s poklesem 
učební morálky a čím naopak motivaci k učení podporovat. 

Úvodní teoretické pasáže se pokoušejí vymezit vybraná teoretická východiska, tj. celkovou 
charakteristiku osobnosti žáka 9. ročníků ZŠ, motivaci, učební morálku a faktory pozitivně je 
ovlivňující. Jde o pojmy a odborné termíny velmi složité, autorka je vymezuje velmi stručně. 
Domnívám se, že by bylo potřeba alespoň některým pojmům věnovat více pozornosti (více 
pozornosti bych věnovala pravděpodobně motivaci k učení, samotnému pojmu učení, 

kognitivní stránce rozvoje osobnosti žáka, didaktickým aspektům důležitým pro rozvíjení 
učební morálky a podobně). Nicméně pozitivně oceňuji obsahové zaměření sledované 
tematiky i snahu autorky přeci jen si vymezit základní odborné termíny (například učební 
morálka), se kterými pak pracuje v empirické části. 

Empirická část práci je promyšlená a logicky uspořádaná. Charakterizován je výzkumný 
vzorek, stanoveny jsou hypotézy a charakterizovány metody výzkumného šetření. Pozitivní 
na práci je snaha autorky využít více metod a výsledky komparovat z hlediska žáků i učitelů. 
Které výsledky autorku nejvíce překvapily a které pro ni byly zarážející? Co by doporučila Š. 
Srbová učitelům z hlediska didaktického pro zlepšení situace? Byl projeven zájem o výsledky 
šetření ze strany vedení škol? Které dílčí kroky výzkumného šetření by autorka případně 
inovovala? Na str. 35 autorka uvádí, že do výzkumu se začlenily i ředitelky školy, zejména 
pro část výzkumu, týkqjící se učitelů. Proč tomu tak bylo (nedůvěra, zájem .... )? 

Závěr: 

Celkově lze práci hodnotit jako solidní podklad pro obhajobu. Splňuje obsahová i formální 
kritéria, kladená na diplomové práce. Proto ji k obhajobě doporučuji. 
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