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                                                     Životní hodnoty u žáků 8.a 9.tříd 
 
Tématem životních hodnot se autorka zabývala již ve své práci bakalářské - kterou zaměřila 
na změny životních hodnot u dospívajících umístěných do diagnostického ústavu.  
V této předkládané práci se zabývá životními hodnotami mládeže v období dospívání, 
 ve věku 13-15let. 
 
V části teoretické nejprve zpracovává okruh problematiky životních hodnot - procesy jejich 
vzniku, funkce hodnot a pojmy související s hodnotami. 
V další kapitole logicky rozebírá jednotlivé faktory, které vývoj hodnot ovlivňují – vlivy 
rodiny, okolí jedinců, rozdíly v pohlaví, vlivy vzdělání i vlivy vyvíjející se osobnosti. 
Samostatnou kapitolu věnuje vývojovému období dospívání a změnami osobnosti ve vztahu 
k životním hodnotám.   
V této části práce správně odkazuje a cituje relevantní autory, používá i svoji práci 
bakalářskou. 
 
V praktické části se snažila zjistit jaké aktuální hodnoty mají žáci navštěvující 8.a 9.ročník 
základní školy a víceletého gymnázia, a také jaké mají představy o své budoucnosti za pět let.  
Vytvořila dotazníky – pro žáky 10 otázek, které rozdělila do tří okruhů specifikujících 
hodnoty a hodnotové žebříčky, vzdělání a budoucnost a představy o ní.  
Před vlastním výzkumem zpracovala nejprve pilotní výzkum a pak upravila otázky.   
Stanovila si čtyři hypotézy. 
Zpracovává odpovědi celkem 80ti respondentů ( vždy po 40 z každé ze dvou škol).                   
Výzkum doplnila i o pohledy pedagogických pracovníků – z každé školy 4 – tedy celkem 
osmi. 
Vyhodnocení získaných dat zpracovala především procentuálně a dále, v souvislosti 
s výraznějšími rozdíly i pomocí statistického výpočtu X2 a graficky znázornila. Žebříčky 
hodnot, seřazených respondenty zpracovává u každé hodnoty průměrem – porovnává pak 
pohlaví a školy. 
Výsledky svého zkoumání komentuje i přiměřeně kriticky a navrhuje i další možné směřování 
výzkumů ve zvolené problematice životních hodnot žáků.  
Text je dobře zpracován, je přehledný. 
Při zpracovávání své diplomové práce studentka pracovala dostatečně samostatně, průběžně 
konzultovala a zapracovala i řadu připomínek. 
 
Při relevantní obhajobě hodnotím předkládanou diplomovou práci stupněm – velmi dobře -. 
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