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1. Společenskou závažnost ~i al{tllálnost zvoleného télna " Učitel
jakoobět'

násilí"

spatřuji:

- v nesporných negativI1Ích důsledcích na výchovně vzdělávací proces, na
dosa110vání jeho cílů, požadavkll, ale i na všechny al<téry - studenty~ učitele
a další pracovníky šl<oly a to v širokénl sociálnÍlTI kontextu stavu a vY:'voje naší
společnosti a jí vylnezeného význanlu vzdělání včetně vytváření předpokladLI
pro realizaci vzdělávacího procesu a pro výl<on pedagogické profese
- další aspekt závažnosti spatřuji ve zpúsobech chování tnládeže, která se
vzdělává, v jejích postojích k vzdělávacÍlTIU procesu včetně příčin, které
navozují tyto postoje. Závažnost télnatuje povýšena obzvláště, kdyžjednání,
chování, které vykazuje násilí (fyzicl<é nebo psyc11ické), je považováno za
sociálně patologicl<ý jev, který lnLlže gradovat a graduje k trestnénlU ČÍllU

2. Stanovené cíle - jejich

naplnění

Jde o práci teoreticko-empirickou, rozvrženou do 8 obsahových kapitol (dále
následuje SeZnalTI literatury, abstrakt a přílohová část) v rozsahu 212 stran.
Předloženou disertační práci lze rozděl it na 2 základní části: teoreticl<ou
(kap. 1-6) a etnpiricl<ou (l<ap. 7-8). V teoretické části hned v úvodu je vynlezen
cíl práce, l<terý je dále rozpracován do 2 zál<ladl1Ích úkolú.
Cíl práce je vyll1ezen jako zjištěl1Í rizil<ovosti pedagogicl<ého povolání
viktill1izacÍ násilÍ1n. Úkoly jsou následující:
1) Uchopit a reflektovat problelnatil<u l1ásilí vůči učitelÚnl.
2) Zjistit sl<utečný rozsah a druhy násilí, ]<terÝlll jsou pedagogové ohrožováni
při výkonu své profese.
Vytyčený

úkol č. 1 se. snaží autor naplnit v celé teoretické části, vychází
z bohatých našich i zal1raničnÍch literárních pranlenú, vý'zkUnllr, které se
vztahují k problélnu nási1í, agrese, ke krinlinalitě lnládeže, k problénlLIll1 kázně
ve školách .... ProblélTI násilí je vylnezován nejednoznačně a povaha jeho je
interdisciplinární a díky tOInu autor čerpá poznatky z krilTIi110logie,
viktilnologie, sociologie, forenzní psychologie - tedy nutně lTIusí vyl(ročit za
hranice pedagogil<y. To je třeba hodnotit jal<o pozitivulTI a též nutnost, reálněji z více pohledů postihnout zvolené ténla a i sanlotný pojenl. Dále se autor v této
části zabýv'á zdroji i11fof111acÍ (statistických) o výskytu tohoto jevu, příčinanli
viktil11izace učitelů, které jsou rozděleny na příčiny vázané na OSOb11ost
pachatele, na osobnost a působení učitele, na příčiny obecně vázané na specifil<a
pedagogické profese. Na tuto kapitolu navazuje zalnyšlel1Í nad lTIOŽnostlTIi a

nástroji prevence viktimizace učitelll. rfeoreticI<á část práce je poznatkově
bohatá, cílena výhradně k télnatu a celá teoretická část je solidnÍlTI záI<ladelTI pro
část elTIpirickou. Lze také }<onstatovat v závěru hodnocení teoretické čústi~ že
úkol č. 1 byl splněn.
ElTIpirická část je vhodně a uvážlivě "vystavěna", odpovídá
metodologickýlTI požadavkům ell1pirického výzkumu, autor na I<aždéln krok.u
zvažuje, kaln až 111úže vstoupit při výzl<ulnnéln "uchopení" dílčích vÝZkUI11J1»ch
jevů a kde zjištěná data nedovolují
zobecnění. Autor si vypracoval v'lastní
lnetody sběru dat - dotazníl< pro učitele, dotazník pro ředitele škol. Učitelé byli
dotazováni, zda byli viktill1izováni a ředitelé škol, zda 111 aj Í z}<ušenosti
s probléll1em viktill1izace u svých pedagogll. Sledovala se frek.vence 12 druhú
nási lí, vysl<ytuj ící se ve školní ln prostřed í (s. 113 ). Jde v t0l11tO s1l1ysI u o
vÝZkUlTI heuristický, kdy autor si položil za cíl - dopracovat se blíže k realitě
výsl(ytu jevu (jeho druhu i frel<vence) a dále zlnapovávat další význalnné
okolnosti jako např. typ školy a její velil<ost, délka praxe pedagoga~ zda je to
muž či žena, ... které ZkOUll1aný jev lTIohou více či 111éně dokreslovat. Enlpirická
část je poznatl<ově bohatá s uvážlivou diskusí nad zísl<anýn1i pozl1atky, o
kterých je vždy uvažováno v širších sociálních, pedagogických~ ale i
víceoborových souvislostech. Ell1pirická část byla věnována vytyčenélTIU úkolu
č. 2 a lze konstatovat, že byl splněn.

3. Poznatkový

přínos

práce

SIJatřuji:

• v adekvátně vypracované lnetodologii vÝZkUll1U na zvolené télna, která by
mohla být "nástrojem" pro opal<ování výzkUll1U a vytvořila by se lnožnost
zachycení jevu vývojově
•

získan)'ll1i poznatky se autor větší lněrou přiblížil }< realitě zkolunaného
jevu v porovnání s doposud dostupnýlni zdroji i11forn1acÍ
( v kvantitativních charakteristik~ách)
věcný podnět

pro

řešení

•

tuto poznatkovou databázi považuji za solidní
problélTIU viktilnizace pedagogů násil Í1n

•

takto solidně teoreticky, ale i elnpiricky uchopen Z!<oU111aný probléln
vybízí k řešení aje tÍlTI rozšiřován 'jJředlnětný obsah pedagogiky
(s vědoll1Ím, že jde o problélTI il1terdisciplinární, který lná význalnné
aspekty pedagogické)

•

získané poznatky
kriminologii

rozšiřují

doposud známé poznatky o násilí v

Formální stránka práce je zpracována
přehlednou prezentaci empirických dat, je
Práce zcela

splňuje

bezchybně, pečlivě,

práce obsahuje
vhodně pracováno s literaturou.

požadavky kladené

na

disertační

práci a proto ji

doporučuji.k obhajobě.

V diskusi

při obhajobě

práce

předkládám

následující dotaz:

• Které okruhy problémů by bylo vhodné stanovit pro další výzkum ve
zvoleném tématu?
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