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Stručná charakteristika práce: Diplomová práce kolegy Štěpána Charváta zabývající se uplatněním 

multiparadigmatického přístupu ve výuce společenských věd (dále SV) představuje konsistentní 

a smysluplné uchopení zvolené problematiky a přináší cenné podněty k rozvoji oborového didaktického 

myšlení.  

Práce se sestává z osmi kapitol teoretických, čtyř kapitol praktických a přílohového materiálu. 

V teoretické části je nejprve představena otázka vědních paradigmat, a to se zaostřením na SV, posléze 

se pozornost přesouvá na souvislosti paradigmat a výuky SV – autor zde mimo jiné zkoumá možnosti 

využití konceptu paradigmat ve výuce SV, zdůvodňuje uplatnění multiparadigmatického přístupu, 

komparuje didakticky relevantní texty z hlediska kritéria multiparadigmatičnosti, zkoumá 

metodické aspekty, podmínky a meze multiparadigmatického přístupu ve výuce SV. 

V části praktické autor navrhuje taková didaktická uchopení třech vybraných témat 

(z oblasti politologie, sociologie a makroekonomice), která zohledňují víceparadigmatickou 

perspektivu. V příloze diplomové práce se nacházejí opory pro navrhovanou výuku (pracovní listy 

a video s českými titulky vyhotovenými diplomantem). 

 

Formální stránka práce: Posuzovaná diplomová práce obsahuje požadované povinné prvky. Záměr 

práce je zřetelně formulován, v práci naplněn a v závěru reflektován. Metodologie vypracování 

odpovídá záměru. Práce je smysluplně rozvržena a poměrně přehledně strukturována (osobně bych 

preferoval nižší počet hlavních kapitol a mírně odlišnou sukcesi kapitol). Kladně hodnotím vnitřní 

(obsahovou i formální) konzistenci textu, který je čtivý, působí uceleně a směřuje k naplnění záměru 

práce.  

Jazyk je na patřičné odborné, stylistické a gramatické úrovni. Bibliografické údaje k citacím 

a parafrázím mají náležitý tvar a jsou uváděny v těle textu; poznámkový aparát je využíván ke 

komentářům. Přílohový materiál a obrázky jsou vhodně do práce zakomponovány (a vzhledem k tomu, 

že práce obsahuje jen dva obrázky, nepostrádám samostatný seznam obrazových příloh.)  

 

Obsahová stránka práce: Za výtečnou považuji samotnou volbu tématu práce, díky níž ke slovu 

přichází jedno ze základních specifik společenských věd a didaktiky společenských věd, a též oceňuji 

již zmíněnou konzistenci a určitou vyrovnanost traktování zvolené tematiky. (Některé motivy by jistě 

mohly být rozpracovány do větší teoretické hloubky, pak by ovšem práce mohla ztrácet na své 

vyváženosti a přístupnosti pro čtenáře.) 



Díky tomu, že se diplomant ve zvolené problematice dobře orientuje (a opírá se o relevantní 

prameny z celé škály oborů) a protože si je vědom dosahu multiparadigmatického charakteru 

společenských věd, nachází tato práce pevnou půdu pod nohama a zároveň nepřichází ani o potřebný 

didaktický tah, který tuto práci činí teoreticky i prakticky smysluplnou. Celkově tedy oceňuji na 

předložené diplomové práci jak vhodné téma, tak jeho kvalitní zpracování a též sympatické návrhy 

vyučovacích celků, jež jsou kongruentní s teoretickou částí práce. 

 Zároveň je třeba podotknout, že Kuhnova pozice není jedinou perspektivou odkrývající zásadní 

tektonická napětí a specifika humanitních (úžeji společenských) věd a jejich vyučování. Zde by mohlo 

být přínosné vyjít ze širšího horizontu reflexe humanitních věd (např. Dilthey, Gadamer, Foucault) 

a získat určitý odstup od problematiky paradigmat a problému jejich (multi)polatrity a polarizace.1 

Domnívám se, že například hermeneutická perspektiva by mohla představovat určitou protiváhu 

případnému přehnanému polarizování paradigmatických stanovisek (ve výuce).   

Je zřejmě nesporné, že ke společenským vědám a jejich výuce multiparadigmatismus přirozeně 

patří; zároveň jej však otázka, zda je možné jej přijmout jako klíčové paradigma pro výuku humanitních 

věd, případně jaké místo mu náleží např. v kontextu snah rozvíjení transdisciplinarity. I tyto záležitosti 

by stálo za to promyslet. 

 

Závěr: Posuzovanou diplomovou práci považuji po stránce její intence (záměru), rozsahu a kvality 

obsahu za nadprůměrnou a doporučuji autorovi, aby zvolenou tematiku dále teoreticky rozvíjel 

(například v podobě disertačního projektu); domnívám se, že tato práce by mohla být předložena jako 

práce rigorózní. Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Mohl by se za určitých okolností stát multiparadigmatický přístup dogmatickým paradigmatem 

výuky společenských věd? 

2. Když zkoumáte vztah multiparadigmatické výuky a etiky, hovoříte např. o autonomní 

morálce a též uvádíte (na s. 56), že „etické meze multiparadigmatické výuky tedy 

nespočívají v cenzuře určitých paradigmat, nýbrž v zajištění vzájemné tolerance v diskuzi 

a slušné a racionální argumentace bez argumentačních vad (…).“ Pokud dobře rozumím,  

vyzdvihujete význam otevřeného dialogu, který je třeba zajistit. Mohl byste prosím 

pojmenovat podmínky navození takového dialogu? 

3. Možné téma do rozpravy: Lze myslet konkurující si paradigmata bez jejich jednotícího 

principu?  

 

 

Ve Slaném dne 13. 5. 2021 

 

……………………………………………… 

Zbyněk Zicha 

                                                      
1 Dalšími zdroji inspirace by mohly být např. publikace: B Fay: Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup; D. Krámský  

Humanitní vědy dnes; Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd od Antonína Staňka.  


