
Posudek oponenta na magisterskou práci bc. Veroniky Florianové „Životní hodnoty u 

žáků 8. a 9. tříd“. 

 

Téma práce je aktuální, uznávané hodnoty mohou ve značné míře ovlivňovat postoje a 

směřování kohokoli, tj. i pubertálních jedinců, a jejich znalost přispěje k volbě účinnějšího 

pedagogického přístupu. Rozsah práce odpovídá požadavkům, její členění je standardní. 

 

Teoretická část je rozdělena do 4 kapitol, které na sebe logicky navazují. Některé kapitoly této 

jsou příliš obecné. V první kapitole se autorka zabývá samotnými hodnotami, způsobem jejich 

vzniku a jejich funkcí. Přejímá vymezení funkcí hodnot podle Prudkého a jeho 

spolupracovníků, což je v přoádku, ale stálo by za to, kdyby se ve větší míře zabývala i jejich 

psychologickou podstatou. Kapitola je adekvátně zpracovaná, autorka využívá dostupné české 

odborné literatury. V další kapitole vysvětluje pojmy, které nějak souvisejí s hodnotami. I 

v tomto případě by bylo vhodné, kdyby k nim přistupovala i z  psychologického hlediska 

v tom smyslu, že hodnoty ovlivňují způsob selekce i interpretace čehokoli a tím i další úvahy 

daného jedince. Je zřejmé, že normy chování jsou propojené s hodnotovou orientací 

společnosti a v souvislosti s její proměnou  se mění také. Str. 21 – text by bylo vhodné doplnit 

i poznatky z dalších zdrojů. 

 

Druhá kapitola teoretické části je věnována faktorům, které ovlivňují vývoj hodnot, resp. 

hodnotové hierarchie, na níž závisí i uvažování a chování každého jedince. Nejvýznamnější je 

v tomto směru samozřejmě působení rodiny, protože je prvním prostředím s nímž se dítě 

setkává a navíc je zde vázáno i emočně. V kapitole 2.2 „Vlivy okolí na hodnoty jedinců“ by 

měla autorka zohlednit i působení vrstevnické skupiny, která je důležitá zejména v dospívání. 

Úvodní část kapitoly 2.3 je zbytečná. Je zřejmé, že genderové odlišnost se projeví i ve vztahu 

k hodnotám, což text subkapitoly zohledňuje jen částečně. Na rozvoj hodnot má bezesporu 

vliv vzdělání a částečně i osobnost daného jedince, což souvisí s pojetím vlastní identity, které 

určité hodnoty zahrnuje. Poslední odstavec kapitoly 2.5 je zbytečný. 

 

Období dospívání charakterizuje autorka z různých hledisek. Bere v úvahu i vliv stylu 

výchovy na rozvoj hodnot, ale téma dále nerozvádí, což je škoda. Zbytek kapitoly je příliš 

obecný. V kapitole věnované socializaci uvádí různé socializační činitele, ale v kapitole chybí 

propojení socializačního procesu s rozvojem a eventuální proměnou hodnot. Představy o 

budoucnosti souvisí s uznávanými i anticipovanými hodnotami, ale ani v této části textu 

autorka nepřekročila hranici obecné úvahy. 

 

Praktická část. Cílem práce bylo vymezení aktuálních i budoucích hodnot žáků 8. a 9. třídy 

základní školy a tercie a kvarty víceletého gymnázia. Zkoumaná skupina byla dostatečně 

velká a relativně vyrovnaná i z hlediska pohlaví. Dotazníkové šetření u 8 učitelů lze chápat 

jako doplňkový zdroj informací. Stanovené výzkumné otázky jsou přijatelné. Autorka 

dostatečně přesně popisuje způsob provedení výzkumu. Vyhodnocení výsledků pomocí 

metody chí kvadrátu je vhodné. V 10. kapitola autorka prezentuje výsledky dotazníkového 

šetření v převážně popisném textu a přehledných tabulkách. Rozdíly mezi zkoumanými 

skupinami jsou zřejmé a odpovídají předpokladům. Otázka č. 2 je zaměřena na osobně 

významné oblasti, které mohou nějak souviset s uznávanými hodnotami. Zjištěné rozdíly 

mohou svědčit o odlišné hodnotové orientaci, ale může se v nich odrážet i jiná aktuální 

situace oslovených žáků. Řazení hodnot potvrzuje obecně platný význam rodiny, přátel, 

zdraví a vzdělání. Stálo by za to zjistit, zda se z tohoto hlediska liší dívky a chlapci, bez 

ohledu na školu, do které chodí. Představa o významu vzdělání odpovídá školnímu zařazení a 

není divu, že se liší, v souladu s ním odpovídali i učitelé. Oodpověď na otázku č. 5 může 



souviset s hodnotami rodiny, ale stejně tak dobře může souviset i s něčím jiným. Otázka č. 6 

může záviset spíš na materiální situaci rodiny, což nevylučuje skutečnost, že na materiální 

hodnoty kladou větší důraz žáci ZŠ. Preference budoucího směřování v otázce č. 7 souvisí 

s hodnotovým zaměřením, ale získané výsledky nejsou jednoznačné a bylo by je možné 

interpretovat výstižněji. Představa vlastního života za 5 let odpovídá aktuální situaci 

dotazovaných. S tím souvisí i volba nejdůležitějších budoucích hodnot. Tabulka č. 24 by byla 

přehlednější, kdyby autorka vynechala varianty, které jsou důležité jen pro malý počet 

oslovených v obou skupinách. Odpovědi na otázku č. 10 nepřinesly mnoho informací. 

 

V kapitole věnované diskuzi autorka odpovídá na výzkumné otázky a srovnává vlastní 

výsledky s jinými podobně zaměřenými studiemi. Některé předpoklady se jednoznačně 

nepotvrdily, což může být dáno i volbou otázek, resp. možných odpovědí. Závěr představuje 

především shrnutí výsledků. 

Str. 82 – První věta ve 2. odstavci zdola nedává smysl, zřejmě chybí její část.       

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na magisterskou práci, a proto ji lze doporučit 

k obhajobě. Navrhovaná klasifikace: 2. 

 

V Praze dne 16.5.2016                                 Prof. PhDr. RNDr. M. Vágnerová, CSc. 


