
Vyjádření školitele ke studiu a dizertační práci Mgr. Markéty Holubové 

 

Mgr. Markéta Holubová zahájila doktorské studium v roce 2010 formou interního 

doktorského studia na ÚVRV PedF UK. Všechny zkoušky a dílčí studijní povinnosti plnila 

včas a řádně, SDZ složila ve 3. roce studia. Následně realizovala zahraniční stáž v rámci 

stipendia Fulbrightovy komise na Penn State University v USA pod vedením prof. Geralda K. 

LeTendra. V USA pracovala především na teoretické části disertační práce, věnovala se 

mapování vývoje vnější diferenciace v USA a zkušenostem s omezováním vnější diferenciace 

(de-tracking), a to nejen pomocí rešerše a studia literárních pramenů, ale zvláště realizováním 

rozhovorů s experty na dané téma, návštěvou škol a rozhovory s jejich aktéry.  

Předkládaná disertační práce navazuje na diplomovou práci M. Holubové Přechod žáků na 

víceletá gymnázia, kde se ji z analýzy rozhovorů s učiteli základních škol vynořovalo důležité 

téma, že po odchodech lepších žáků na víceletá gymnázia se ve třídách hůře vyučuje, zhoršuje 

se klima třídy a celkové podmínky pro učení. To představovalo výzvu pro ověření a 

kvantifikaci na větším vzorku tříd. Nicméně zároveň bylo zřejmé, že lze ověřit předpoklad 

zhoršení třídního klimatu pouze s využitím longitudinálního výzkumu, tedy sběru dat 

v minimálně dvou bodech. To je samozřejmě mnohem časově náročnější, než sběr dat 

v jednom bodu (průřezový či synchronní výzkum). Sama realizovala veškeré sběry dat, jejich 

přepis, tvořila zprávy pro školy a analyzovala data, včetně provádění statistických analýz, 

které vypracovala zcela sama a sama se řadu věcí naučila (statistické testy, explorační 

faktorové analýzy). Jedná se o takový objem výzkumné práce, který je pro jednu disertaci 

neobvyklý a spíše by odpovídal výzvám pro větší výzkumný tým. 

Zapojila se do řešení GA ČR projektu centra excelence s názvem Vztahy mezi dovednostmi, 

vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie (P402/12/G130), kde její práce 

tematicky velmi zapadá, zapojila se však také do vyhodnocování testů, analýza přijímacích 

řízení na VG, které je součástí její disertace (před platností jednotných přijímacích zkoušek 

organizovaných CERMATem) sloužila i k tvorbě dotazníků CLoSE v 5. ročníku ZŠ. Postup 

na řešení disertace pravidelně prezentovala na doktorandských seminářích a na českých i 

mezinárodních konferencích.  

Je zapotřebí se rovněž vyjádřit k původnosti práce a výsledku kontroly práce v systému 

Thesis. Automatický systém našel shodu disertace s celkem 32 dokumenty (internetovými 

zdroji) a vygeneroval protokol o 1299 stranách, shoda byla vždy nižší než 5 % a zpravidla se 

jedná o citaci výzkumných nástrojů (dotazníkových položek), které se vyskytují i v jiných 

pracích, jež využily stejných standardizovaných výzkumných nástrojů. Nejedná se tedy o 

nepůvodnost práce. 

Práce Markéty Holubové Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia 

splňuje požadavky kladené na disertace. Autorka v ní zcela nesporně prokázala schopnost 

vědecké práce a schopnost reflektovat pedagogické problémy v širších kontextech. Jako 

školitel doporučuji disertační práci k obhajobě. 
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