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Oponentský posudek 

 

Posuzován byl text v rozsahu 72 s. + přílohy, vybavený seznamem použitých zdrojů a 

abstraktem v ČJ a AJ. 

 

Diplomantka zkoumá úskalí a možnosti facilitace přechodu mezi 1. a 2. stupněm základní školy 

v průběhu tranzice směřující k modelu usnadňujícímu žákům adaptaci na změny prostředí, 

organizace výuky a vyšší kognitivní náročnosti kurikula. 

K přednostem práce patří volba tématu, v českém prostředí dosud nepříliš intenzívně 

zkoumaného, zřetel k širšímu kontextu historického vývoje i v aktuálním kontextu 

demografickém, školsko-politickém, v pedagogických a psychologických souvislostech. 

Autorka neopomíjí podstatné problémy vývojově psychologické (prepuberta, puberta) 

vzhledem k věku žáků.  

Pozitivním rysem práce je dobrá orientace v relevantní literatuře a informačních zdrojích,  

odkazováno je celkem 48 titulů, z toho 12 v angličtině. Teoretická a metodologická část jsou 

proporčně vyvážené (26:30 s.) a koncepčně propojené. Formální úprava, srozumitelný a čtivý 

jazyk i důslednost v používání odborné terminologie přispívají ke kvalitě diplomové práce, 

která, jak ráda konstatuji, posuzovatele zaujme. 

V teoretické části, která zahrnuje nejprve stručný historický exkurz do vývoje povinného 

vzdělávání v českém prostředí, s důrazem na jeho délku a strukturu, se podařilo autorce vybrat 

výstižně klíčové milníky změn z údajů čerpaných ze sekundárních zdrojů. Zdařilá je typologie 

přechodů mezi oběma stupni a srovnávací analýza modelů povinného vzdělávání v evropských 

zemích. K této části uvádím pouze dílčí připomínky: 

a) upozorňuji na novou verzi ISCED 2011, která se liší od autorkou citované verze (s.16); b) 

pojetí a zařazení náboženství a cizích jazyků do kurikula primární školy je složitější, autorčina 

interpretace je simplifikující a nepřesná. 

V empirické části se autorka zaměřila na srovnání přechodu žáků po 4. a 5. ročníku (v její 

teminologii „nový“ a „klasický“ model). Adekvátně výzkumnému problému využila design 

explorativní případové studie, hlavní metodou byly polostrukturované rozhovory. Zpracování 

dat je doloženo na CDR, získané poznatky z reálné praxe jsou prezentovány výstižné s odkazy 

na výroky respondentů. Argumentace výhod a potřeby strategie plynulosti a postupnosti 

přechodu, k němž autorka dospívá v závěru, sic stručném, je přesvědčivá. 

 

 

 

 

 

 



 

Pro obhajobu kladu následující otázky:  

1) Jak byla vybírána základní škola k realizaci empirického výzkumu? (Popište, prosím, proces 

výběru s příslušnými kroky). 

2) Která výzkumná zjištění považuje diplomantka za přínosná pro reálnou školní praxi, event.. 

pro školskou politiku? 

3) Jsou zkušenosti zkoumané školy přenositelné do jiných škol a za jakých podmínek? 

 

Závěr: Diplomová práce Hany Urbanové splňuje náročná kritéria kladená na kvalitu 

závěrečných prací. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze 1. 8. 2017     Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 

 

 

 

 

 


