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Průběh obhajoby: Obhajoba disertace Daniely Novákové proběhla 9.9.2022 od 12"00
hod v Celetné 20, v místnosti bývalé knihovny na katedře
pedagogiky FF UK. Úvodem předseda přivítal doktorandku,
školitelku, oba oponenty a představil přítomné členy komise
doktorandce. Poté požádal vedoucí doc. PhDr. Lorenzovou, aby
komisi seznámila s průběhem studia Mgr. Daniely Novákové v
doktorském studiu. Doc. Lorenzová vyzdvihla nejen aktivitu a píli
při studiu, ale i práci pro katedru, přednáškovou činnost a péči o IT v
době koronaviru. Následně byla doktorandka požádána, aby komisi
seznámila s obsahem své doktorské práce. Mgr. Nováková se ujala
slova a popsala jak zpracování teoretické části, tak empirické
(rozebrala i problémy s nimiž se setkala ve výzkumu). Poté byli
vyzváni oponenti, aby seznámili přítomné s posudky; nejprve dr.
Procházka, Ph.D., poté doc. PhD. Štefan Chudý, Ph.D. Prof. Slavík
požádal o doktorskou práci; předseda jej informoval o absurdní
situaci, kdy FF nevyžaduje písemnou verzi a vše se odehrává via
electronica. Dr, Procházka zdůraznil naléhavost tema a zvláště
chybějící metodiku primární prevence, kterou se doktorandka
zabývala. Vyzdvihl chybějící didaktiku ve sledované oblasti. Podal i
některé návrhy, jak pokračovat ve zkoumání dané problematiky.
Doc. Chudý ocenil teoretickou část jako velice pracnou, včetně
metodologického designu. Doporučuje práci k obhajobě. Předseda
vyzval doktorandku, aby se vyjádřila k posudkům. Mgr. Nováková
upozornila na komplexnost preventivních programů. Chybí materiály
k prevenci; informační materiály by byly vhodné pro osvětu. Bylo by
také možné použít preventivní akční výzkum; ve výzkumu
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respondenti uváděli, že mají informace od vrstevníků a kamarádů.
Bylo by vhodné zařadit metody zážitkové pedagogiky, asertivity,
autonomii rozhodování atd. Zkoumat, jak se odpojují od autorit a jak
fungují referenční skupiny. doc. Valenta: jak se zjišťují reálné
chování, jak se zjišťuje, zda odmítají, jak přijímají. Mgr. Nováková:
zkoumala rezistenci; jak se odmítá marihuana. Valenta: v čem je
metodologický problém i při srovnávání skupin. Výzkum byl
anonymní; promítala se do něj osobnost jedince. Valenta: jak by to
vypadalo, kdyby mohla jedince pozorovat? Nováková: zjišťování
nebylo jednoduché. Lorenzová: upozornila, že do výzkumu vstoupil
kovid, takže bylo obtížné zkoumat postoje atd.+ proto bylo nutné
změnit orientaci výzkumu. Zjištění nakonec směřovalo do znalostní
roviny. doc. Valenta: nejde jen o pedagogické, ale bídné je i
psychologické vzdělání. prof. Kasper: jak byly diferencovány
skupiny? odkud byly skupiny žáků? Z jakého typu škol (to mohlo mít
vliv na reakce žáků)... Mgr. Nováková: výzkum probíhal na
8miletých gymnáziích, byla to poměrně homogenní skupiny: 8 - 9
třída a první ročníky gymnázia. Mladší skupina měla větší znalosti.
Prof. Milan Slavík: je třeba být opatrný v oblasti "kompetencí"...
Zabývala se doktorandky kompetencemi? Jak probíhalo školení?
Bylo jednou či se opakovalo vícekrát? Poslední otázka: Kam se
chcete orientovat po obhajobě? Půjdete dál v této oblasti? mgr.
Nováková: program byl jednorázový (nebyly to dlouhodobé
intervence§, protože do toho přišel kovid a nebyl prostor pro
preventivní program... Nováková definovala kompetence. Nejde jen
o znalosti, ale i schopnosti, dovednosti atd. Po obhajobě bych ráda
setrvala na akademické půdě... prof. Slavík: kam budete tedy
směřovat? Nováková: kdyby to bylo možné, chtěla bych působit v
oblasti pedagogiky... doc. Koťa: v prevenci se užívá i metoda KBT,
která učí behaviorálně odolávat naučeně nabídce alkoholu, drog
apod. Je tu také otázka výzkumů na gymnáziích. Poté byla
doktorandka vyzvána, aby komisi opustila a došlo k diskusi a
hlasování. Doc. Lorenzová v diskusi upozornila na nutnost promyslet
dobře zadání výzkumu. Podobně i doc. Kasíková. prof. Kasper: již př
přijímání byl diskutován projekt a možnosti výzkumu tematu. doc.
Lorenzová: v průběhu výzkumu se organizace začaly bránit realizaci
výzkumu... Hlasování proběhlo po dohodě aklamací...
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