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Posudek vedoucího práce 

Hana Urbanová si zvolila téma, které ji zaujalo při výkonu učitelské profese. Setkala se se 

školou, kde víceméně z provozních důvodů zavedli specifickou podobu přechodu na druhý 

stupeň, kde již po 4. ročníku probíhá výuka jako ve vyšších ročnících základní školy. Tím se 

otevřela jedinečná možnost zkoumat fenomén, který se vyskytuje jen výjimečně. Mohla se tak 

soustředit na otázky plynulosti přechodu či zralosti dětí pro „odbornou“ výuku různými 

učiteli. Východisko tvořila i skutečnost, že „klasický“ model výuky jedním učitelem od 1. do 

5. ročníku je již značně oslaben v mnoha školách.  

Její hluboký zájem ji vedl i při vyhledávání teoretických informací o přechodu mezi 1. a 2. 

stupněm ZŠ. Podařilo se jí shromáždit relevantní odbornou literaturu k tématu jak v domácím 

prostředí, tak i zajímavé zdroje zahraniční. Teoretická část je srozumitelně členěna do čtyř 

podkapitol od obecnějších charakteristik obou vzdělávacích stupňů, přes různé podoby 

přechodů až po vývojové charakteristiky žáků.  

Empirická část diplomové práce je vystavěna přehledně a logicky. Základní výzkumná otázka 

soustředila pozornost na časný přechod žáků na 2. stupeň ZŠ. Design případové studie byl 

vhodně vybrán a použité metody směřovaly na podstatu výzkumného problému. Triangulací 

zdrojů informací se podařilo zajistit poměrně hluboký vhled do argumentace různých aktérů 

od vedení školy přes učitele až po samotné žáky. Všechna data byla sbírána při respektování 

etických aspektů výzkumu, pečlivě přepsána do textu a analyzována pomocí software pro 

kvalitativní výzkum. Existence dvou různých modelů přechodu v jediné škole umožnila 

komparaci obou modelů z pohledu učitelů i žáků. Výzkumná zjištění jsou přehledně 

upořádána podle kategorií, které byly vytvořeny v průběhu analýzy. Výroky učitelů a žáků 

jsou citlivě interpretovány a systematizovány. Závěr shrnuje hlavní výzkumná zjištění a 

obsahuje argumentovaná stanoviska autorky. Práce je napsána čtivým a srozumitelným 

jazykem  

 

1) S jakými největšími obtížemi jste se setkala při realizaci empirického výzkumu?   

2) Jaká výzkumná zjištění považujete za nejzásadnější?  

Diplomová práce vychází z pokynů k vypracování a vyhovuje stanoveným podmínkám. 

Doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze 27. 8. 2017     PhDr. Karel Starý, Ph.D.   

 


