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1. Aktuálnost zvoleného tématu  

Téma vstupuje na velmi zajímavou půdu takřka bipolárního vnímání mezi zastánci 

zážitkové pedagogiky (ZP - ve valné většině nadšenci realizující osobnostně rozvojové 

programy prostřednictvím zážitkových kurzů ve volném čase) a pedagogy či didaktiky 

(používající odlišnou terminologii a odmítající tak i celý fenomén výchovy prožitkem). 

Výrazně patrné úsilí po skloubení těchto protikladných pohledů, či alespoň o 

konstruktivní dialog, je obdivuhodné. Autorka se poddala nelehkému úkolu, který se 

dosud nikomu nepodařilo úspěšně zrealizovat, totiž protnout svébytné světy ZP a 

obecné didaktiky (či dalších pedagogických oborů) smysluplnou komparací, a to nikoliv 

pouze odlišných termínů a jejich obsahů, ale zejména významů a smyslů. O originalitě 

této práce nemám sebemenší pochybnosti. Mohu-li hovořit za obor ZP, pak vřele takový 

počin vítám (a s napětím očekávám, jakého přijetí se dostane práci od expertů na 

pedagogiku a didaktiku). 

Předložená disertační práce je první (mně známou) odborně fundovanou argumentací 

pro využití ZP ve školním prostředí, a to nikoliv s pojmovou vazbou pouze na tuto – ve 

své většině – dobrovolnickou volnočasovou aktivitu, nýbrž s využitím pojmosloví obecné 

didaktiky. Disertantka v teoretické části práce předvedla vynikající znalost oborových 

publikací pocházející z obou diskursů a dokázala přitom udržet jasnou terminologii 

v sémanticky přesných hranicích – i proto mi četba působila značnou radost, neboť jsem 

se dosud s tak podivuhodně uceleným a smysluplným propojením ZP a školy (ve vazbě 

na OSV, DV a artefiletiku) nikde nesetkal. 

Považuji za obrovskou škodu či přímo chybu, že dílčí výstupy výzkumu (či spíše části 

teoretické studie) nebyly zveřejněny (opomineme-li sborník ze studentské konference) 

již v průběhu zpracovávání disertační práce. Jsem si jist, že by sdílení takto pojatého 

tématu prizmatem didaktického uvažování s odbornou komunitou (např. 

prostřednictvím periodik Pedagogika či Pedagogická orientace) bylo nesmírně záslužné, 

protože v české pedagogické veřejnosti žalostně chybí. Přestože jsem zastáncem užšího 

pojetí ZP (teoretické reflexe holistické výchovy realizované zejména v přírodě a volném 



čase), předložený text je argumentačně natolik silně podložen, že bych jej nemohl 

opomenout ve vlastních úvahách. Doznávám, že dosud jsem si byl naprosto jistý, že 

školní prostředí je pro aplikaci ZP ve své podstatě nevhodné. Kdybych měl příležitost 

seznámit se s úvahami autorky, jistě bych svoji skepsi (např. v letos vydané knize 

v nakladatelství Portál) zmírnil, minimálně v terminologické rovině problému. V tomto 

rysu teoretické inspirace vnímám největší přínos předložené disertační práce. 

To neznamená, že si neponechávám v detailech odlišné vnímání či hodnocení, jež se 

může projevit v dílčím nesouhlasu s předloženými tezemi. Např. se nedomnívám, že 

světová komunita ZP přijala specifické přínosy českých kořenů zejména ve fenoménu 

hry a tvořivosti (s. 16 a 71), ale zejména v principech dramaturgie, jíž je věnována 

zahraniční pozornost opakovaně, zejména v pracích rozsáhlé publikační činnosti Andy 

Martina, experta z Nového Zélandu (mimochodem, pravděpodobné téhož, který je mylně 

zařazen mezi Čechy v myšlenkové mapě obr. 1 – a kde je pro jistotu Allan Gintel zmíněn 

hned dvakrát). 

Přes pečlivost, která je patrná zejména v hluboce promyšlené terminologii, se autorka 

nedokázala vyhnout občasným překlepům či gramatickým, formulačním a stylistickým 

přehmatům, stejně jako mírné grafické nedotaženosti v předkládaných schématech. Tyto 

drobné prohřešky však nesnižují plnou srozumitelnost textu, někdy však vedou 

k nepřesnosti v odkazech, resp. k nesouladu s referenčním seznamem, kde – žel – nejsou 

všechny odkazované zdroje zahrnuty. 

2. Naplnění cíle práce 

Cíl práce vnímám ve dvou rovinách. Tou první je deskripce samotného empirického 

šetření a prokázání získaných dovedností, jež se s výzkumem pojí. V tomto smyslu byl cíl 

práce bezpochyby naplněn. Pokud však jde o záměr „popsat determinanty užití ZP 

v didaktickém uvažování skupiny pedagogů“ (s. 117), tam jsem poněkud na pochybách, 

které uvedu koncentrovaněji v části věnované výsledkům disertace. 

3. Metody disertace 

Z hlediska metodologie je design výzkumu dobře promyšlen a srozumitelně podán, s 

užitečnou oporou o bohatou metodologickou literaturu. Z obecného stanoviska nemám 

námitky. Pokud se však podíváme na naplnění zvoleného designu konkrétním obsahem, 

musím upozornit na tři limity práce (či alespoň mé pochyby), z nichž jeden vnímám jako 

zásadní předpoklad interpretace získaných výsledků.  

Prvním problémem – pro mě zásadním – je volba respondentů. Nedomnívám se totiž, že 

je zcela pevná vazba mezi respondenty a cílem práce. Jestliže bylo 45 respondentů v I. 

fázi výzkumu rekrutováno z oborů OSV, DV a artefiletika, lze důvodně předpokládat, že 

tito jedinci budou mít dobré znalosti kategorií i postupů ze svých vlastních oborů. Avšak 

můžeme pochybovat, zda bez specifického výcviku či osobní zkušenosti s principy ZP 

(která je nedílnou součástí profesního růstu v dané oblasti) lze porozumět jejím 

kategoriím či procesům, které mají být výzkumem ověřovány. 



Druhou – v podstatě nevýraznou či nedůležitou – metodologickou otázkou, kterou zde 

musím vznést, je volba zahraničního prostředí pro předběžnou orientaci v problematice 

výzkumu. Celá tato pasáž o pozorování v Africe je zajisté zcela nadbytečná. Jestliže 

disertantka považuje za limit výstupů fakt, že se jedná o jednorázovou sondu, pro mě je 

mnohem závažnější takřka nemožnost jakékoliv komparace se zvolenou oblastí ZP. A to 

nejenom proto, že ani Keňa, ani Uganda nepatří mezi prostředí, kde by se ZP rozvíjela, 

ale zejména kvůli nesmírně obtížnému jakémukoliv srovnávání se zahraničím. Bez 

ohledu na pojmy „outdoor education“ (zejména Velká Británie) či „experiential 

education“ (USA), ale také prolínání „adventure education“ (v obou zmíněných 

regionech) či „outdoor and environmental education“ (Austrálie), jež bychom mohli 

vnímat jako nejvíce synonymní české oblasti ZP, je to rovněž problematika – nejenom 

terminologická a lingvistická – týkající se fenoménu prožívání (viz „experience“ versus 

„prožitek“, „zážitek“, „zkušenost“). Konec konců i fakt, že referenční seznam zahrnuje 

takřka výlučně české publikace (tři práce v angličtině se týkají školního prostředí, 

nikoliv ZP), je svědectvím obtíží inter-sociálního a trans-kulturního přesahu zvolené 

tematiky. 

Třetí metodická poznámka je spíše formální – týká se zvolené formy prezentace 

získaných výsledků. Přiznávám, že pro potřeby čtenáře je takový úplný výpis 

nadbytečný a ztrácející zřetelnost a jasnost výpovědi. Za vhodnější bych považoval 

souhrnné stručné podání analyzovaných dat a jejich interpretací, přičemž veškeré 

desítky stran rozsáhlých tabulek mohly být sdíleny formou přílohy. 

4. Výsledky disertace a nové poznatky 

Výsledky jsou zřetelným odrazem volby vzorku respondentů. Trochu nerozumím 

hranicím či naopak plynulým přechodům, jež disertantka vnímá mezi diskursy ZP, OSV, 

DV a artefiletikou (resp. souhrnně školním prostředím). Nejsem si tudíž jist, zda popsaná 

„výuková strategie ZP“ se opravdu týká této oblasti, nebo spíše způsobům porozumění 

respondentů z jim vlastního oborového zakotvení. Postačují formulace otázek dotazníku 

k tomu, abychom mohli hovořit opravdu o determinantech ZP v praxi OSV? Nestírají se 

zde tak odlišnosti, pracně budované v teoretické části práce? Pokud mělo být zájmem 

výzkumnice zjistit, zda učitelé/učitelky nezatížené výcvikem a zkušeností z oblasti ZP 

mohou využívat prostředky tohoto výchovného směru v oblasti OSV, pak se – dle mého 

čtení – očekávání nepotvrdilo. Naopak ještě více otevřelo palčivost otázky, co přesně je 

ještě ZP a co již nikoliv? Hledá se zde průnik ZP, DV a artefiletiky jako vhodné jádro pro 

účinnou realizaci OSV? Nebo nikoliv? 

Nové poznatky autorky týkající se porovnání ZP a využití ve výuce OSV jsou tak nutně ne 

zcela přesvědčivé: pedagogická diagnostika skupiny bude rozdílná a lišit se bude i v 

postupech (s. 153), respondenti nevyužívají pojem referenční rámec ani jádrová činnost 

(s. 176), neformulují širší podstatu symboliky a roli metafory (s. 177), z výpovědí 

nevyplývá, jak pracují s prostředím (s. 182), téma fyzického bezpečí chybí (s. 183), 

dramaturgický kontext doložit nelze (s. 184), pozornost k podmínkám realizace výuky 



prožitkem je minimální (s. 192), pojem katarze se vyskytuje ojediněle (s. 205), v reflexi 

nezaznívají úvahy k fázím aplikace a zpevňování (s. 206), nejsou zde žádná data 

k profesní připravenosti respondentů (s. 207), sporadická je autoevaluace (s. 208), 

odlišné jsou podmínky pro práci se zážitkem ve škole oproti pojetí ZP (s. 233), situace 

prožitku ve hře není analogická s pojetím ZP (s. 234), spolupráce ve školním prostředí 

v komparaci s nastavením požadavků ZP na týmovost neobstojí (s. 235). Jiné analogie 

v terminologii však naopak dohledat lze. 

Důvod, proč tak podrobně rozepisuji všechny nesoulady či odlišnosti, není dán záměrem 

poukázat na naprostou nekompatibilitu ZP s OSV (DV, artefiletikou). Nehodlám zde 

vítězoslavně zdůrazňovat, že odlišnost je prokázána a ZP do škol nepatří. Snad 

paradoxně vnímám tyto uváděné reflexe názorů respondentů v práci (jistě toužící 

prokázat spíše shody) za zřetelný příklad etické prohloubenosti a výzkumnické 

poctivosti.  

Zda je takto nepřesvědčivý výstup výzkumu dán pouze volbou respondentů 

(postrádající osobní zkušenost se ZP) si odhadovat netroufám. Každopádně by bylo 

vysoce zajímavé replikovat stejný výzkum na skupině učitelů/učitelek majících 

povědomí o ZP (např. získat participanty výzkumu prostřednictvím adresáře účastníků 

kurzů PŠL, o nichž je v práci zmínka, či absolventů otevřených metodických kurzů – OMK 

apod.). Případné zjištění odlišností ve výsledcích stejně designovaného výzkumu, pouze 

s odlišnou skupinou respondentů, by bylo bezpochyby vysoce zajímavé. 

5. Význam pro společenskou praxi nebo rozvoj vědy 

Význam práce tak nespatřuji v provedení výzkumu samotného, jako spíše v 

jeho hlubokém teoretickém podložení a v přípravě designu, který by stál za zopakování 

(s jinak konstruovanou skupinou respondentů). Do té doby si své pochybnosti ohledně 

možností využívání ZP ve školním prostředí ponechávám a spíše bych využíval 

terminologii (v práci se rovněž nacházející) v podobě „práce se zážitkem“, „pedagogická 

situace prožitku“ apod. Na to, abych mohl akceptovat skutečně plné využití ZP v celé šíři 

svého definičního výměru ve školním prostředí, předkládaná disertační práce nepodává 

dostatečně pevné a přesvědčivé argumenty.  

6. Závěry 

V souhrnu se plně ztotožňuji s přiměřenými závěry pregnantně formulovanými 

disertantkou: „Obsahová analýza otevřela širší rámec interpretací didaktického 

uvažování, než bylo záměrem a zároveň výsledky vykazují omezení v tom, že 

nezachycují dostatečně hloubku pojetí situace prožitku analogicky s nastavením zážitku 

ZP v jeho komplexnosti. (…) Otázkou pro širší odbornou diskusi je pak specifikum užití 

principů ZP ve školním prostředí v mezioborovém kontextu. (…) Nezbývá než 

konstatovat, že využívat potenciálu ZP pro implementaci OSV na základní škole by bylo 

možné v širším měřítku a efektivně pouze za optimistického předpokladu hledání 



společných vizí ZP, školní didaktiky a současně změn v implementaci reformy.“ (s. 242 a 

252) 

Škoda, že se kvalita disertačních prací neodlišuje ještě škálou hodnotící stupnice. Bez 

ohledu na ne příliš průkazné výsledky výzkumu bych musel hodnotit celkovou 

promyšlenost, poctivost a hloubku výpovědi disertační práce známkou „výborná“. 

 

1. Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném 

oboru. 

2. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

Práci hodnotím „prospěla“. 
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Olomouc, 29. srpna 2019     Ivo Jirásek 

 


