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Diplomová práce Jany Slanařové hledá odpověď na otázku, jak žáci a jejich rodiče hodnotí zpětně svou volbu přejít z 5. ročníku ZŠ 

na osmileté gymnázium. Autorka tak navazuje již na svou bakalářskou práci, kde pro zjišťovala, proč žáci (resp. rodiče a/nebo žáci) 

volí víceletá gymnázia. V prvním výzkumu v rámci bakalářské práce realizovala kvalitativní výzkum pomocí rozhovorů se žáky a 

tytéž žáky a jejich rodiče autorka kontaktovala i pro výzkum na práci diplomové s tím, aby se ohlédli zpět a porovnali svá očekávání 

od studia na osmiletém gymnáziu s realitou, aby sdíleli své zkušenosti. Tím práce nabývá longitudinálního charakteru a je tak do 

jisté míry jedinečná.  

Autorka navázala na svou bakalářskou práci, což však znamenalo výzvu i pro zpracování teoretické části práce. Přestože zaměření 

výzkumu bylo shodně v obou typech kvalifikačních prací na nejzjevnější příklad vnější diferenciace v českém vzdělávacím systému 

– tedy na víceleté gymnázium – charakter kvalifikační práce diplomové vyžadoval nový přístup k teoretickému zakotvením, aby 

byla práce stále původní. Zatím co v bakalářské práci se autorka věnovala především vymezení terminologie vnější diferenciace a 

historii víceletých gymnázií, tyto části již v diplomové práci neopakuje. V bakalářské práci pak ještě zpracovala přehled výzkumných 

zjištění, ten v diplomové práci doplnila o nové práce, které v době zpracovávání bakalářské práce nebyly k dispozici. Naopak 

v teoretické části diplomové práce shrnula zjištění o tom, proč žáci volí víceleté gymnázium a jaká mají od studia na gymnáziu 

očekávání. Využila především zveřejněných výsledků výzkumů PIRLS a CLoSE a dále se zaměřila na časté obtíže spojené 

s přechodem na výběrovou školu (gymnázium). Poukázala tak především na nekognitivní výsledky vzdělávání, mezi něž patří 

sebepojetí žáka ve škole (academic self-concept) a na jev zvaný „Efekt velké ryby v malém rybníce“. Toto teoretické ohledání 

tématu ji umožnilo zacílit strukturu rozhovoru i na tato důležitá témata.  

Pro empirický výzkum autorka zvolila opět kvalitativní přístup a metodu hloubkového rozhovoru vedeného se žáky a jejich rodiči. 

Nakonec realizovala celkem 11 rozhovorů, z toho 7 žáků se účastnilo také šetření v rámci bakalářské práce a umožňuje tak 

longitudinální pohled na příběh těchto žáků od doby jejich přihlášky na víceleté gymnázium až po jejich zkušenost z primy až kvarty 

studia na gymnáziu. Zkušenost z realizace výzkumu v bakalářské práci autorka přenesla i do zpracování práce diplomové a tak 

zachovala standardy přípravy a vedení rozhovoru, přepisu dat i analýzy pomocí otevřeného kódování s využitím software MAX-

QDA. 

Všechny fáze výzkumu od výběru respondentů, sběr dat až po analýzy prováděla pečlivě a v souladu s metodologickými postupy 

typickými pro kvalitativní výzkum. Autorka tak prokázala schopnost vědecky pracovat, shromáždila velké množství dat a dokázala 

je dobře vytěžit a přehledně zpracovat. V teoretické části práce prokázala schopnost práce s odbornou literaturou i strukturované 

myšlení. Kontrola práce v systému Thesis.cz odhalila několik shod s internetovými dokumenty. Jednalo se však vždy o krátké části 

textu (zpravidla 2-3 řádky), vždy ohraničené uvozovkami a s uvedením zdroje i jeho strany (např. definice sebepojetí žáka, nebo 

charakteristika kvalitativního výzkumu). Autorka tedy ukázala i schopnost řádně pracovat se zdroji. Data, která autorka získala 

(transkripty rozhovorů), však umožňují i následné další analýzy.  

Otázky k obhajobě: 

Jaké kategorie studentů se při doplňování původního výběrového souboru nedařilo získat? Jak to mohlo ovlivnit získaná zjištění 

z výzkumu především v oblasti sebepojetí žáků?  

Celkové hodnocení: Doporučuji diplomovou práci Jany Slanařové k obhajobě. 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:  


