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Posudek na disertační práci Mgr. M. Holubové na téma Změna klimatu na ZŠ po odchodu žáků na 
víceletá gymnázia (PedF UK) 

Oponent: doc. Kateřina Vlčková, Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 
e-mail: vlckova@ped.muni.cz 

 

Charakteristika práce a její přínos 

Předkládaná disertační práce má empirický charakter v tradici dotazníkových šetření s využitím 
statistiky. Zabývá se otázkou psychosociálního klimatu a jeho změny v šestých třídách základních škol 
v ČR po odchodu žáků na víceletá gymnázia. Téma práce je v ČR velmi aktuální a nezodpovězené, 
v tomto směru je třeba zdůraznit originalitu a důležitost předkládané práce pro obor pedagogika a 
vzdělávací politiku ČR. Autorka navazuje na svou předchozí práci (např. diplomovou práci) na dané 
téma, kterou započala před deseti lety. 

Výzkum byl realizován na 12 školách, v cca 30 třídách s více než 700 žáky pomocí SORAD a dalších 
položek z jiných dotazníků. Práce má dobře zvolený výzkumný problém, který má mnoho souvislostí 
(praktických, teoretických, politických aj.) a vede tak k tomu, že práce je zajímavým čtením a 
zjišťováním čtenářem, v jakých souvislostech třídního klimatu se přechody žáků odehrávají.  

Jedním z cílů výzkumu bylo „stanovit doporučení, jakých organizačních změn by se mělo vedení škol 
vyvarovat, a které naopak třídním kolektivům neškodí“ (s. 56 pdf). Z hlediska tohoto cíle je třeba na 
práci vyzdvihnout a ocenit poskytnutí výsledků školám, tj. podporu praxe disertačním výzkumem. 

Práci považuji za kvalitně zpracovanou. Znamenala pro autorku hodně práce, včetně poskytování 
výsledků školách a uvažování nad konstrukcí nástroje či sběru dat. Práce je psána jasným, 
srozumitelným jazykem. Obsahuje z hlediska struktury a dalších požadavků prvky požadované od 
disertačních prací v daném oboru. Práce přináší nová, zajímavá a užitečná zjištění. 

Dále zmiňuji několik doporučení a připomínek k teoretické, metodologické a formální stránce práce, 
které autorka může zvážit při zpracovávání disertační práce do podoby tištěné monografie.  

 

Teoretická východiska výzkumu 

Koncepty jsou jasně popisovány, struktura teoretických východisek je logicky a gradačně uspořádána. 
V teoretických východiscích by mohla být zahrnuta hlubší filozofická, psychologická, sociologická 
východiska a pohled na rozdíly mezi lidmi, na cíle společnosti, vzdělávání. 

Teoretická část práce poskytuje dobrá východiska pro vlastní výzkum, i když od doktorské práce se 
obvykle v současnosti očekává systematický přehled řešení dané problematiky (viz Mareš – PedOr), tj. 
uvedení, z jakých let, dle jakých deskriptorů/termínů, z jakých databází a dle jakých dalších kritérií byl 
dělán výběr studií, které byly zařazeny do přehledu dosavadního řešení problematiky. Nestalo by se 
tak nejspíše, že např. kap. 2.3.1 dosavadní výzkumy ve světě stojí prakticky jen na dvou hlavních 
pracích, které lze považovat za historické (60. – 80. léta 20. století). V práci by měl být jasnější aktuální 
přehled k výzkumné otázce ze zahraniční. Kapitola o diferenciaci v USA se zaměřuje na střední školství, 
které však není předmětem výzkumné otázky autorky (s. 19). Není předmětem práce, tudíž by mohlo 
být zmíněno jen jako doplněk nebo by bylo vhodné objasnit, proč to v práci na jiné věkové skupině je. 
Velká část argumentace staví na knize Oakes (1985), jak vypadá situace ve třídách 
výběrových/nevýběrových, není však diskutováno o tom, že se jedná o třídy vzdělávané za jiné sociální 
a politicko-kurikulární situace (před skoro 40 lety). 
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Tématem práce je změna klimatu třídy po odchodu žáků na gymnázia, ze začátku disertace nemusí být 
čtenáři jasné, proč je tématem najednou i změna „klimatu školních tříd po přechodu žáků z 5. do 6. 
ročníku“. 

Z práce není z počátku jasné, proč by měli žáci na gymnáziu být vůdci a hvězdy. Cílem je spíše dát 
příležitost dětem se studijním zaměřením a výraznou inteligencí získat obsahově náročnější vzdělávání. 
S. 2: „Zajímá nás, jací konkrétní žáci odchází na výběrové školy a zda se opravdu jedná o efektivní vůdce 
a sociometrické hvězdy (žáci s vysokými hodnotami vlivu a sympatie).“ 

Ke zvážení autorce (ve formě pouze rétorické otázky nevyžadující odpověď při obhajobě) také dávám, 
zda je v empirické části disertace koncept psychosociálního klimatu měřen tak, jak je definován 
v teoretických východiscích výzkumu: „V disertační práci se soustředíme na pojem psychosociální klima 
školní třídy. Sledujeme jej tedy jako dlouhodobý jev, jenž je typický pro danou třídu po několik měsíců 
či let.“ Byl jev sledován dlouhodobě nebo jen jednorázově dotazníkem? U dotazníku CES je uvedeno, 
že měří aktuální klima.  

Doporučuji před vydáním monografie doladit některé formulace a interpretace: 

 S. 42 pdf: pochopení instrukcí učitele žáky je ztotožňováno se sociálním zvýhodněním žáků 
v rodině, což je přílišná zkratka dané relace. Instrukce by měly být představeny tak, aby je 
pochopilo větší spektrum posluchačů (ne pouze sociálně zvýhodněné děti). 

 „V případě, kdy jsou rodiče a jejich děti ovlivňováni nejen výsledky standardizovaných testů, 
ale také doporučením ze strany vyučujících a školních poradců, nelze hovořit o svobodném a 
nezávislém rozhodnutí (Rosenbaum, 1983; Oakes, 1985).“ – Může být informované rozhodnutí 
někdy zcela nezávislé? Nezávislé je, když mají dostupné potřebné informace a mohou se 
rozhodnout sami? 

 „Dále nás zajímá, jakým způsobem české školy pracují s třídními kolektivy na 2. stupni“ –  Lze 
zvážit, zda nepsat školy v našem výzkumu, pokud se nejedná o reprezentativní výběr za ČR.  

 Doporučuji zvážit přesnost terminologie: „vyšší“ a „nižší třída“, jelikož tento termín je v češtině 
obsazen dalším významem. Např. s. 75: „vyšších tříd (high-track classes)“, „středních tříd 
(average-track classes)“, „nižších tříd (low-track classes)“, s. 43: „v různých vzdělávacích 
skupinách (vyšších, středních a nižších)“. 

 Doporučuji sjednotit v následné monografii pojmy na s. 35: třídní podmínky (learning 
opportunities), příležitosti k učení, jinde vzdělávací podmínky. O jaký koncept se jedná? 

 Je pojem „nevýběrová třída“ přesný? I tato třída je ovlivněna výběrem. Podobně „výběrové a 
nevýběrové větve“ (s. 40). Jiná alternativa v českém jazyce asi ale není. Otázkou je, zda je zcela 
přesné označovat ZŠ za nevýběrovou, když z ní odešla část dětí s podobnými charakteristikami. 
ZŠ lze vidět i jako součást výběru, jde dané třídy označit za homogenní? Je to doloženo 
výzkumy? 

 Pedagog není synonymum slova učitel (s. 11). Je také možné jasně pracovat s pojmy student a 
žák, nejedná se ve všech situacích o synonyma v odborném jazyce (s. 17). 

 „Otázky, které se zabývají proměnnými klimatu v čase“ (s. 45) – není zcela jasné. 
 „Jako příklad bychom mohli uvést studie Linkové (2005), která se zaměřila na žáky 5. ročníků 

pražských základních škol a měřila jejich postoje ke klimatu školních tříd po pěti letech. Dále 
výzkumy Klusáka (2004), které zjišťovaly změnu klimatu školních tříd na 2. stupni po deseti 
letech, a studie Vlčkové a Němce (2011), jež sledovaly odlišné žáky z 1. a 2. stupňů a jejich 
postoje k oblastem sociálního klimatu škol.“ – v přehledové studii doporučuji pro monografii 
přesně promyslet, co dané výzkumy opravdu zjišťují (postoje ke klimatu nebo deklarovanou 
percepci/reflexi indikátorů klimatu?) a sjednotit terminologii v práci (sociální, psychosociální 
klima). 

 U výzkumů v přehledové části lze uvést typ výběru vzorku, tak aby čtenář mohl posoudit, jak 
moc jsou výsledky zobecnitelné na populaci, ČR. Pokud se jedná o dostupné výběry, je takto 
třeba formulovat přejímaná zjištění, resp. je v tomto smyslu upravit, pokud původní autoři je 
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formulují nevhodně (např. s. 47 – Lašek: Dospěl k výsledku, že chlapci a dívky ze základních 
škol se více angažují ve školní práci). Zjištění jsou formulována obecněji, než asi umožňuje 
velikost vzorku a typ výběru; podobně u Čapka s. 48, Grecmanové s. 48 pdf/42). 
 

Metodologická stránka práce 

Z hlediska metodologického je práce pečlivě zpracovaná, srozumitelná a znamenala množství práce, 
která přinesla zásadní, zajímavé a užitečné výsledky. Níže se věnuji jednotlivým částem výzkumu. 

 

1. Cíle, otázky, hypotézy 

Cíl práce by mohl být vhodněji formulovaný z hlediska výzkumu. Zaměřuje se na potvrzení vlastních 
předpokladů, nikoli na nezávislý výzkum situace. Problematické je to z toho důvodu, že pokud se 
výzkumník dívá jen jedním směrem a dokládá své předpoklady, může opomíjet skutečnosti, které by je 
vyvracely či nepodporovaly. Viz s. 2: Cílem práce je „přispět k výzkumům, které poukazují na problém, 
že odchodem žáků na osmiletá gymnázia se jednoznačně zhorší psychosociální klima v přebraných 
třídách 2. stupně“. Když rozhovory/dotazníky s učiteli/žáky jsou vedeny směrem, jaké změny jsou, tak 
popisují změny, nikoli to, že se třeba toho zas tolik nemění. 

Cílem práce bylo porovnat změnu z 5. ročníku do 6. ročníku, ale dochází ke změně členů skupiny (třídy), 
tudíž změna může být daná prostou změnou členů skupiny, nejedná se o stejnou skupinu dětí. 
Problematika je tedy těžko měřitelná, ale nějak měřit to je třeba, tudíž autorka použila za daných 
podmínek nejvhodnější možný způsob a je si vědoma daného problému. 

S. 56: „Formulovali jsme tedy následující výzkumné otázky a výroky, jež považujeme za výzkumné 
problémy relačního typu“ – Výzkumná otázka je ztotožněna s výzkumným problémem. 

Výzkumné otázky 3 až 5 nemají jasnou vazbu na téma disertační práce (s. 56). Otázky 6 a 7 nejsou 
formulovány jako výzkumné otázky. Otázky je třeba jasně formulovat – co je skutečně měřeno. Není 
zjišťováno, zda žáci např. mají snahu, ale zda ji reportují, deklarují.  

Podobně je vhodné formulovat přesněji i hypotézy směrem k tomu, co je skutečně měřeno. Práce 
obsahuje velké množství hypotéz (56). Např.: „H1: Žáci v 5. třídě mají větší snahu k učení než v 6. třídě 
na 2. stupni základní školy. H4: Žáci v 5. ročníku se svými spolužáky lépe spolupracují než v 6. ročníku 
na 2. stupni základní školy. H6: Žáci v 5. ročníku mají větší klid na výuku než žáci v 6. ročníku na 2. stupni 
základní školy.“ – Spíše formulovat přesněji, že deklarují snahu. Není jasné, co je „klid na výuku“ (s. 72). 
Je definován „klid na výuku“?   

Hypotézy je třeba formulovat dle pravidel pro tvorbu hypotéz, viz např. Gavora Úvod do 
pedagogického výzkumu. Př.: „H10.1: Většina žáků z našeho vzorku, kteří jsou přijati do víceletých 
gymnázií, opouští třídní kolektivy, ve kterých dochází ke zjevnému zhoršení třídního klimatu“ – není to 
reportované? Formulovat odpovídajíce tomu, co je zjišťováno reálně. Hypotézy se také neformulují 
jako „většina“. Kdo rozhodne, co je již většina – 50,1 %? Statistické testování funguje spíše jako 
srovnávání rozdílů. Podobně s. 126: „H10.2: Většina nově přijatých žáků z našeho vzorku je vzdělávána 
ve třídách, kde dochází ke zjevnému zhoršení třídního klimatu“. Hypotéza má obsahovat dvě proměnné 
a měřit rozdíly/vztahy. Hypotézu (např. H10.1) je možné formulovat tak, jak je testována nebo např.: 
čím více žáků odejde, tím více se zhorší klima. 
 
Hypotézy by bylo možné spíše formulovat tak, jak jsou testovány, např. jako korelace (čím – tím), jde 
o přímou/nepřímou lineární závislost. Např.: „H11.2a: Mezi prospěchem dítěte a jeho zájmem studovat 
na víceletém gymnáziu je pozitivní vztah“. Podobně formulace nulové hypotézy (není rozdíl v…) může 
být jednoduše paralelní k alternativní hypotéze. Př. s. 124 pdf: „H0: Nezaznamenali jsme, že se žáci ve 
sloučených třídách na 2. stupni těší v 5. ročníku na přestávky více než v 6. ročníku“. Podobně dále: 
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„H12.1: Čím jsou žáci oblíbenější a vlivnější, tím lépe hodnotí vztahy mezi spolužáky“ – Jedná se o dvě 
hypotézy v jedné. Byly testovány najednou? Spíše než o hodnocení vztahu, jde o vnímání vztahu, i když 
jeho součástí je hodnocení. Dále: „H2.2: Žáci, kteří odchází do víceletých gymnázií, mají svoji třídu raději 
než jejich ostatní spolužáci“ – zde by bylo možné formulovat jednoznačně (pátou třídu). 

 
2. Vzorek 

 
Výběr vzorku je charakterizován jako záměrný (s. 63), zdá se však, že se jedná o dostupný výběr 
z předchozího vícestupňového, pravděpodobnostního výběru projektu CLoSE. Není jasně zdůvodněno, 
proč autorka kategorizuje výběr jako záměrný. Dále také z věty „zúčastnilo se 9 nevýběrových 
základních škol z projektu CLoSE a 3 školy, které nám potvrdily každoroční velký zájem žáků o studium 
na víceletém gymnáziu“ není jasné, zda jsou to školy z pravděpodobnostního vzorku (65 % škol ze 
vzorku CLoSE spolupráci odmítlo), nedá se tedy hovořit o náhodném výběru. Základní soubor není 
definován. Je jím ČR (viz výzkum CLoSE – čtenář by musel dohledávat, jaký měl projekt CLoSE základní 
soubor)? 
 
„Naše výzkumné šetření bychom mohli charakterizovat jako longitudinální“ (s. 70) – Tato 
charakteristika je u prezentovaného disertační výzkumu s otazníkem. Jednalo se pouze o dvě měření 
či pouze jedno (u těch, co odešli na gymnázium nebo přišli z jiné školy). 
 
S. 133: „Celkový počet těchto dětí však nebyl v našem výzkumu reprezentativní (N = 22)“, s. 138: „v 
našem vzorku nebyl počet žáků, kteří odchází na konci 5. ročníku do jiných nevýběrových škol, 
reprezentativní“. Ostatní skupiny také nejsou reprezentativní, tento výrok není tudíž plně jasný. Jak 
autorka chápe reprezentativnost? 
 
 

3. Metody sběru dat 
 
Na práci je třeba ocenit i předvýzkum, konzultaci výsledků s učiteli. 
 
Proč byl zvolen pro výzkum sociometrický dotazník z roku 1979/1989 SORAD? V čem 
odpovídá/neodpovídá současnému vzdělávání (s. 69)? Podobně položky dotazníku Oakesové 1985 (s. 
72)? Např. možnost žáka rozhodovat o třídních záležitostech je měřena položkami z dotazníku z 80. let 
(Oakes, 1985). Odpovídají současnosti a současnému pojetí participace atd.? (s. 108 pdf). 
 
Výzkum je postaven na různých bateriích položek měřících různé konstrukty, které nicméně obsahují i 
obsahově podobné položky, přitom mají měřit jiné konstrukty. 
 
Část položek jsou výpovědi o jiných, čímž je jejich reliabilita diskutabilní: „Většina žáků v naší třídě 
neví, co se od nich při hodině očekává“, „V naší třídě víme, proč jsou věci, které se v hodinách učíme, 
důležité“ (s. 80). 
 
Diskutabilní může být i reliabilita u položek, které měří dvě věci (zde chaos a pocit zmatenosti): „V naší 
třídě je často chaos, připadám si zde zmatený/á (R5/R6B8Q5)“  
 
 

4. Analýza dat 
 
Škály, kterými byly měřeny děti, byly převzaty a sloučeny. Proč byla volena EFA, která se používá při 
tvorbě nového nástroje? Vhodnější se jeví spíše CFA v MPlus/R pro ověření struktury v novém 
prostředí.  
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U položek Oakesové chybí popis adaptace položek do českého prostředí. Je nejasné, zda adaptace 
proběhla. Na výsledcích adaptace nelze uvádět výsledky žáků v hlavním výzkumu (viz standardy 
pedagogicko-psychologického testování APA). 
 
V metodologické části by mělo být uvedeno, kdy se bude pracovat s agregací dat a zdůvodnit ji, např. 
tím, že ve třídách nebyli stejní žáci (s. 142). Čtenář by měl také z tabulky jasně vědět (např. legenda u 
tabulky, nebo v popisku sloupce), kdy je N žák a kdy třída (např. s. 104/109 pdf – N = 11, tab. 35. s. 112 
– N = 28, s. 119 ad. – N = 28, s. 114 atd.). 
 
Doporučuji zvážit, jak kódovat nebo nazývat podskupiny hlavních čtyř skupin (s. 65) do čtyř seskupení 
(VG 12, VG 123, Noví 12 a Noví 123), tak aby to nebylo náročné či matoucí pro čtenáře, navíc jsou pak 
od s. 94 kódovány jinak. Dále např. s. 125 pdf: „Třídy, v nichž nastalo jasné zhoršení celkového klimatu, 
jsme označili číslicí 2 a třídy bez zřejmých změn byly vedeny pod číslicí 3“ – Dalo by se čekat opačné 
kódování (čím větší změna, tím vyšší číslo).  
 
S. 93 ad.: Hypotézy se nepotvrzují, ale zamítají a přijímají (viz Popperův falzifikační model vědy a viz 
procedury statistického testování hypotéz). V práci není známa základní populace, není realizován 
náhodný výběr, není tedy na co zobecňovat, není tedy důvod, ani možné statisticky testovat. Výrazy 
jako výzkumy „dokazují“ (např. s. 42 aj.), „Jak vyplývá z předchozí tabulky následující hypotézy nebyly 
potvrzeny“, „nemůžeme ani jednu z hypotéz potvrdit“ (s. 121 pdf) neodpovídají tomu, že věda funguje 
pravděpodobnostně a především, že se uplatňuje Popperův falzifikační model (min. ve statistickém 
testování hypotéz). Podobně s. 53: „Výsledky výzkumu potvrdily hypotézu, že“. Pokud to citované 
studie mají špatně, není vhodné to špatně replikovat. 
 
Ve výzkumu nebyl realizován náhodný výběr, nejsou splněny předpoklady užití t-testu či chí-
kvadrátu, zjištěné výsledky (statisticky signifikantní rozdíly) jsou tedy irelevantní. Je použit chí-
kvadrát (např. s. 127)., aniž by splňoval předpoklady (náhodný výběr, zobecňování na populaci, 
distribuce četností atd.). 
 
Nejsou uvedeny výsledky testování normality rozložení dat (např. s. 92)., není tedy zřejmé, zda jsou 
správně použity parametrické testy, i když v případě některých testů (např. t-test) je možné vycházet 
z centrálního limitního teorému, pokud je výběr v řádu desítek. Leveneův test, jímž byl měřen další 
předpoklad užití t-testu (stejnost rozptylů), není spolehlivý, pokud data pocházejí z některých 
specifických rozdělení.  
 
Proč se autorka rozhodla rozdíly mezi více skupinami testovat t-testem opakovaně po dvojicích? Ke 
srovnání více než dvou skupin se používá analýza rozptylu ANOVA (v případě normálního rozložení) 
nebo neparametrický Kruskall-Wallisův test. Následné rozdíly se pak ověřují post hoc testy rozdílů. 
Přímé testování po dvojicích t-testem vede k vysokému nárůstu rizika chyby prvního typu (s. 96, s. 
115, 117 a další). 
 
Při formulacích výsledků je vhodnější uvádět „statisticky významný rozdíl“, nikoli jen „významný“ rozdíl 
(s. 114), zejména když je místy řešena i věcná významnost. Čtenáři budou přebírat části textu jako 
citace. 
 
Charakteristiky jednotlivých škol jsou popisovány po sobě, možná by bylo vhodné je nějak seskupit, 
popsat po skupinách než jen prostě po sobě, podle společných řešení, situací, pokud to je možné. 
 
 

5. Interpretace zjištění 
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Podobně jako výzkumné otázky a hypotézy, doporučuji formulovat přesněji i výsledky a závěry, 
protože je čtenáři budou přesně v dané podobě citovat. Např. „Z analýz tedy vyplývá, že žáci přijatí ke 
studiu na víceletá gymnázia mají větší snahu k učení než jejich vrstevníci“ – nebylo zjišťováno, zda ji 
opravdu mají, pouze, zda deklarují, že ji mají (s. 95).  

 Dále např.: „V obou případech jsme zjistili, že žáci v 6. ročnících mají větší klid na výuku než v 
5. ročnících základní školy“ (s. 112 pdf) – nevíme, zda tam klid opravdu je, víme jen, že situaci 
jako klid někdo vnímá a reportuje tak, což s klidem souviset bude, ale není to totéž.  

 Dále s. 115 pdf: „žáci zřídka rozhodují o třídních záležitostech a participují na vytváření obsahu 
vyučovacích hodin“, „jsme naměřili, že žáci 5. ročníků mají větší možnost rozhodovat o třídních 
záležitostech než žáci v 6. ročníku“ – lépe uvádět, že žáci reportují. 

 Podobně s. 119: „Ve svém výzkumu potvrdila, že žáci z výběrových větví mají jasnější instrukce 
od svých vyučujících než žáci z nevýběrových škol“ – zda je mají jasnější, nevíme, jen je reportují 
jasnější, což může souviset s jejich inteligencí aj. 

 S. 137: „U těchto žáků jsme zaznamenali negativnější postoje k proměnným psychosociálního 
klimatu školní třídy, jako jsou B2 – dobré vztahy se spolužáky“ – nejde o postoje k proměnným, 
spíše o percepci daných situací ve třídě tak, jak ji reportují v dotazníku. Formulace je vhodné 
zpřesnit. 

 
Ve výsledcích se pracuje se specifickými termíny SORAD, ty by měly být v teorii nebo někde definované, 
konceptualizované (sociometrická hvězda, sociometrický stín, neoblíbený/nevlivný žák, efektivní 
vůdce), jelikož na nich práce staví (např. s. 87 aj.). Případně vícekrát a jasně odkazovat na přílohu. 
 
Doporučuji zvážit psát obsahově pro čtenáře, omezit formální části potřebné pro výzkumníka při 
analýze dat (např. „porovnali ve skupinách VG 1 a Noví 1 za 5. a 6. ročníky“). Dále např.: „Naměřili jsme 
statisticky významnou těsnost vztahů v proměnných B3 – spolupráce se spolužáky a B5 – snaha žáků 
učit se.“ – Zde by bylo možné formulovat přesněji, jde o jeden vztah, a to korelaci, byl zjištěn v daných 
datech, a to statisticky významný, síla vztahu byla např. slabá. 

S. 148 pdf: „Po odchodu žáků na gymnázium došlo ke zhoršení indikátorů klimatu třídy, vliv na zhoršení 
však může mít i věk žáků a výuka novými učiteli“ – Zde by bylo možné zvážit také aspekt utváření 
nového kolektivu ze skupinky žáků, co se již znají a nově příchozích z jiných škol, než se třída uspořádá, 
může to být prožíváno jako diskomfortní situace.  

S. 100: „ve sloučených kolektivech na 2. stupni mají žáci svoji třídu raději než v 5. ročnících“ – nabízí se 
i vysvětlení, že už spolu byli pět let a „měli toho dost“ nebo že je to něco nového nebo vliv měření 
autorky a toho, že školy pak třídy poskládaly podle výsledků.  

U výsledku, že žáci 5. ročníků vnímají klima lépe než v 6. ročníku by bylo vhodné doplnit interpretaci 
zjištění, proč k danému jevu může docházet, jaká se nabízejí různá vysvětlení (s. 145). 
 
Zhoršení jasnosti instrukcí na druhém stupni by bylo možné interpretovat. Např. učitelé prvního stupně 
mohou na jasnost instrukcí více dbát nebo je podávat jinak nebo se jedná o jednoho učitele a žáci jsou 
na něho zvyklí.  

Na s. 141 / 147 pdf se píše, že někteří žáci se často přesouvají ze školy na školu. Toto tvrzení by bylo 
vhodné doložit odkazy na statistické údaje nebo průzkumy. Případně zmínit, o kolik přesunů se během 
školní docházky má jednat. 

„Jednou z předností pro vyučující z víceletých gymnázií bylo, že jejich kolegové ze základních škol se 
mohou po odchodu žáků do víceletých gymnázií více věnovat pomalejším žákům v nevýběrových 
třídách 2. stupně. Z výsledků kvantitativního výzkumu pro disertační práci jsme však nezaznamenali, že 
by tomu tak bylo. Žáci, kteří zůstávají v přebraných třídách na 2. stupni, nehodnotí jasnost učitelových 
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instrukcí pozitivně.“ – Argument není jasný, není jednoznačně jasná jeho logická návaznost (vyšší míra 
věnování se žákům je ztotožněna s jasností instrukcí). 

 

Formální stránka práce 

Práce je psána jasným a srozumitelným jazykem, dobře čtivým. V některých pasážích by bylo vhodné 
zpřesnit formulace (s. 145 aj.). Práce je z jazykového hlediska v pořádku, pro monografii bude vhodná 
další jazyková korektura. Dílčí poznámky níže: 

 Jelikož je celá práce psaná v českém jazyce, měly by být v českém jazyce také popisky v 
tabulkách (např. tab. 23, 47, s. 93 pdf aj.). 

 V práci by mohlo být jednotně zaokrouhlováno, nyní se střídají jedno, dvě až čtyři desetinná 
místa (např. s. 98, 126 pdf). 

 Pokud je sloupec tabulky nazván procenta, neopakuje se symbol procent v tabulce v políčkách 
(např. tab. 47, s. 126). 

 Čísla je vhodné zarovnávat v tabulkách k desetinné čárce, doprava (s. 127 pdf). 
 Tab. 17 není jasné, co je co z proměnných (s. 96). 
 Graf 6 s. 132 by měl být spíše v procentech, tak aby byly srovnatelné různé skupiny o různém 

počtu žáků. Podobně graf 7, pokud má navíc, jak je uvedeno, srovnávat stav před a po, tak by 
oba údaje v grafu mohly být (s. 134) a nevyžadovat od čtenáře listování zpět. 

 Obvykle se nedubluje název grafu uvnitř grafu z Excelu, který to nabízí automaticky a název 
grafu pod grafem dle normy APA. Používá se jen název dle APA normy dole a adekvátní popisek 
os v grafu (např. s. 132 pdf). 

 V grafu 5 je z důvodu čitelnosti zobrazení medián od 0,9 (s. 116 / s. 123 pdf), bylo by vhodné 
zde čtenáři typ a hodnoty odpověďové stupnice (1–5) zopakovat a případně graf nechat až po 
hodnotu 5, aby bylo zřejmé využití odpověďové stupnice. 
 

 U faktorových zátěží chybí metainformace o typu FA a rotaci atd. (s. 189). Podobně u přílohy 
6 – v monografii by pak bylo vhodné uvést, že se jedná o absolutní počty žáků ve třídě (možná 
by byla vhodnější i procenta, pak by šly mezi sebou porovnat třídy) a současně nazvat skupinu 
žák1 apod. jako v předchozí části práci, nejlépe obsahově, ne formálně nebo zkratkou snadno 
naznačující, o jakou skupinu (ne žáka) se jedná (s. 191 text). 

 S. 38 – počty gymnázií, není uveden rok daného údaje a zdroj. 
 Pro publikaci monografie doporučuji zvážit formulace spíše obsahové (o co šlo) a snížení 

formálních (kódy proměnných, které slouží výzkumníkovi při analýze dat). Např. s. 141: „Pokud 
jsme ověřovali skupiny VG 123 Spearmanovým výpočtem korelace, naměřili jsme statisticky 
významnou těsnost vztahů v proměnných B3 – spolupráce se spolužáky a B5 – snaha žáků učit 
se.“  
 

 Citace je třeba psát důsledně dle normy (obvykle APA). Odkazy se skládají dle abecedy nebo 
let nebo akceptované logiky v daném oboru, jednotně v celé práci. Např. s. 12: „jež jednotlivci 
zastávají o pracovním prostředí (Tye, 1974; Dellar, 1998; Mareš & Ježek, 2012; Mareš, 2005)“. 

 Nejasné připsání parafráze: s. 11: „Na počátku výzkumu školního klimatu Getzels & Thelen 
(1960) zaznamenali, že vzájemná interakce či komunikace v rámci školního sociálního systému 
vede k rozvoji skupinového (třídního) klimatu (Dellar, 1998; Walberg & Anderson, 1968)“. 

 „Jak uvádí Veselý & Matějů (2010)“ – V textu lze použít Veselý a Matějů, symbol & bývá spíše 
v závorce citace. 

 Citace (s. 165 pdf): „Podle Slavíkové (Slavíková et al., 2007)“ lze psát spíše: Podle Slavíkové a 
kol. (2007). Viz norma APA. 

 U některých citací je uveden jen autor, ale ne rok publikace (např. s. 45 Lašek). 
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 V přehledové části by mělo být jasnější, čí výzkum je popisován (např. s. 51, 54 
Nuthall/Holubová) nebo, kdo nástroje adaptoval do českých podmínek (s. 53 aj.). „Prvním 
impulsem k realizaci této práce byl výzkum, jenž popisuje vnímání přechodu mezi 1. a 2. 
stupněm základní školy samotnými učiteli a je mu věnována kapitola v odborné monografii 
Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (Holubová, 2011)“ – Není jasné, zda 
se tak jmenuje kapitola, nebo zda se jedná o autorku knihy. „Např. Nuthall zjistil, že žáci získají 
až jednu třetinu znalostí na základě vzájemné interakce v lavicích a to i v případě, když není 
učitelem záměrně vyžadovaná (Starý & Kubalová, 2011; Nuthall, 2004).“ Při takto 
překvapujícím zjištění je vhodné uvést stát. 

 Jména je třeba v celé práci psát jednotně. Někde je zkratka křestního jména, někde jen 
příjmení (s. 52 pdf nebo s. „J. Oakes“, ale „Starý“). 
 

 Dle české typografické normy se nedubluje kurzíva a uvozovky, ale používají se jednotně pro 
daný typ sdělení v celé práci. Např.: „zjistili, že „žáci prvního stupně hodnotí sociální klima školy 
pozitivněji než žáci 2. stupně“ (s. 52 pdf / s. 51); tuto skupinu nazval jako „izolovaní žáci“ (s. 
167 pdf). 

 Podtržení je dle české typografické normy rezervováno pro hyperlinky. Dříve se používalo (v 
době psacích strojů), protože nebylo technicky možné jiné zvýraznění (s. 57 pdf). 
 

 V přílohách v budoucí monografii by dotazník mohl být na prvním místě. Lze zvážit, zda popis 
SORAD a sběru dat nedát do metodologické části. 

Překlepy 

 V anotaci: „klimatu školních tříd po přechod žáků z 5. do 6. ročníku“,  
 „V rámci našeho výzkumu jsme řešili otázku, jak se změní proměnné (oblasti) psychosociálního 

klimatu školní třídy po tom, co se z nediferencovaného prostředí školní třídy stane 
diferencované (nevýběrové)“. 

 S. 9: „představíme kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, podle kterých výzkumníci 
zjišťují psychosociální klima“ – Prostřednictvím nichž? 

 School Type Defferentiation  (s. 20). 
 S. 43: „žákovo porozumění daných úkolů“ – daným. 
 Místy jsou nevhodně použité předložky: „strategie ke změnám“, „snaha k učení“, (s. 83 a další, 

s. 147 aj.).  

Doporučuji zvážit použití následujících pojmů při vydání monografie: 

 „Testovací otázky“ (s. 39) – testové otázky? 
 S. 41: státní školy jsou ztotožňovány s veřejnými, státních škol je relativně málo, většinou je 

zřizovatel obec/kraj. 
 „Akademické sebepojetí (akademic self-concept)“, s. 50 – termín + překlep. 
 „Klid na výuku“, „kázeň ve třídě“, „pořádek při výuce“ – co se z těchto 3 konceptů zkoumá? (s. 

105/111 pdf). 
 „Na základě dosažených výsledků se nám jeví, jako by daná proměnná byla ze strany učitelů ve 

třídách potlačována“ – Proměnná je v odborné terminologii spíše pojem vyhrazený pro 
realizaci výzkumu (s. 145). 

 Termín „kvalitní žák“ by bylo vhodné operacionalizovat, příp. i promyslet, zda se jedná o 
adekvátní termín popisující danou situaci (např. s. 144). 

 „Žáci cítí být minimálně zapojeni do školní práce a vyučovacích procesů“ (s. 145) – Doporučuji 
jasněji formulovat, že jde o spolurozhodování. 

 Srozumitelnost výkladu je označována jako přístup vyučování (s. 146). 
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Závěr 

Autorka pracuje se statistickými testy, aniž by byly splněny podmínky jejich užití (jasná definice 
základního souboru – na jakou populaci bude zobecňováno; náhodný výběr; uvedení, zda se jedná o 
normální rozložení dat; užití t-testu pro testování více než dvou skupin; EFA namísto CFA atd.). Při 
obhajobě doporučuji, aby autorka obhájila použití těchto statistických technik (mimo jiné i proto, že 
na nich stojí výsledky a závěry výzkumu) a komise shledala použití těchto technik jako adekvátní. 
V ostatních ohledech práce splňuje požadavky standardně kladené na daný typ práce a doporučuji ji 
k obhajobě. 

 

Otázky do diskuse 

1) V předložené práci je používán autorský plurál, jelikož se jedná o kvalifikační práci, mělo by být 
při obhajobě upřesněno, kdo se na které části práce podílel a která část je autorským dílem 
autorky? Zejména se to týká sběru dat (např. s. 68: „2014 jsme realizovali předvýzkum“). 

2) Školám byla prezentována zjištění, na jejichž základě školy přijímaly opatření pro následný 6. 
ročník. Výsledky výzkumu nejsou přitom prezentovány jako akční výzkum, nýbrž jako výzkum 
v reálných podmínkách. Neměří tedy výzkum spíše efekty intervence než samotnou realitu? 
Viz s. 142 pdf: „Například jsme v rámci sociometrie odhalili chlapce, který měl na 1. stupni 
problém se spolužáky s agresivními vlohami. Po přechodu na 2. stupeň vedení školy zařadilo 
žáka do třídního kolektivu, ve kterém nebyli žáci, s nimiž měl chlapec problém. Zjistili jsme, že 
v novém třídním kolektivu 6. ročníku se jeho pozice jednoznačně zlepšila.“ Nebo: „Dále se třídní 
vyučující inspirovali výsledky sociometricko-ratingového dotazníku a vytipovali žáky, jež není 
dobré nadále vzdělávat ve stejné třídní skupině“ (s. 83). Není tedy zkoumána situace, jak by 
nastala bez zásahu výzkumníka. Pokud školy skládaly třídy podle výsledků výzkumu, k jakému 
zkreslení výsledků výzkumu vlivem Vaší intervence došlo? 

3) Pro výzkum byl mimo jiné zvolen i sociometrický dotazník z roku 1979/1989 SORAD a položky 
dotazníku Oakesové (1985), tj. nástroje staré min. 30 let. Odpovídá v nich prezentované pojetí 
výuky (např. možnosti participace atd.) současnému stavu poznání o výuce transformovaném 
neurovědami? 

4) Uvádíte, že ve výzkumu jste dále pokračovala do konce školního roku 2018. Cílem bylo sledovat 
vývoj klimatu daných tříd (s. 148 pdf). K jakým zjištěním jste dospěla? Zlepšilo se klima ve 
třídách poté, co se žáci seznámili? Změnila byste některé interpretace v předkládané práci ve 
světle nových zjištění?  

5) „Na základě analýzy dat sociometricko-ratingového dotazníku jsme zjistili, že nově příchozí žáci 
jsou převážně problémoví jedinci“ (s. 89) – Čím si autorka vysvětluje své zjištění, že žáci 
z neúplných škol (škol s pouze prvním stupněm), kteří přechází do úplných škol (škol s prvním 
i druhým stupněm), „jsou“ převážně „problémoví“? 

6) „Pokud však dochází k tomu, že výsledky pomalejších žáků se zlepšují i v nevýběrových třídách, 
tak vzdělanostní nerovnosti mezi žáky mají tendenci klesat (Gamoran & Mare, 1989).“ Uveďte 
prosím příklad nerovností v populaci, které se za této situace zmenšují. (s. 24) 

7) „Cílem vzdělávací politiky by především mělo být vytvoření takových standardizovaných testů, 
jež jsou kulturně spravedlivé a nerozdělují žáky podle testovacích postupů, které jsou 
pěstovány v jedné vybrané kultuře.“ Jaké jiné testovací kultury má autorka na mysli pro 
testování v jedné zemi – konkrétně ČR? 

Děkuji za zajímavé čtení. 
8. 5. 2018 

Kateřina Vlčková 


