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Posudek vedoucího diplomové práce:

Téma diplomové práce je aktuálním problémem současné školy, jak autorka připomíná
V klíčových souvislostech dílčích otázek, které jsou V práci rozebírány. V teoretické části se
pokouší o popis Všech souvislostí, do kterých pojem tolerance zejména ve vztahu
k vzdělávání dnes vstupuje. Záběr výkladu je proto velmi široký.Výběr a řazení relevantních
témat a podtémat vztahujících se k problematice výchovy k toleranci jsou logicky správné a
domnívám se, že i úplné. Snaha o postižení všech souvislostí V různých kontextech je však
místy na úkor logičnosti formulaci (např.kap.o historickém vývoji, s.l7 a jinde) a přechodů od
jedné z dílčích otázek ke druhé. Textu by také prospělo lepší promyšlení rozčlenění na
odstavce a zvýrazňování klíčových pojmů. Autorka Však vcelku dobře dokládá text citacemi a
odkazy na zdroje. Hluboký zájem o řešené otázky prokazuje zvláště na místech, kde sama
vyjadřuje svůj názor ( např. V závěru) a zejména pak V přípravě a Vyhodnocení praktické části,
která přináší cenné poznatky a náměty.

Úkoly praktické části mají také široký záběr - zasahují do rodinné výchovy, dětskéhoprožívání vztahů dětí mezi sebou a zkušeností učitelů s řešením konfliktů mezi dětmi.
Předpoklady výzkumu jsou stanoveny na základě znalosti situací, které autorka vnímá
z pozice svého několikaletého učitelského působení. Zakládá svůj výzkum proto na srovnání
stavu na škole, kde působí, na škole, kterou má možnost pozorovat, a na škole, o níž má
zprostředkované poznatky od známé učitelky. Tyto školy jsou zároveň školami
reprezentujícími ve výběru školu pražskou výběrovou a výkonově orientovanou, běžnou
sídlištní školu a školu na menším městě. Výzkumné metody - pozorování a dotazník jsouvhodně zvoleny, dostatečně popsány a získané Výsledky jsou přehledně zdokumentovány.
Upozorňuji na zajímavá hodnocení autorky při interpretaci údajů. Oceňuji zaměření na
pohledy dětí i učitelů.
Součástí praktické části je i případová studie, V níž autorka zhodnotila dlouhodobé

pozorování vývoje chlapce a dokázala tak, jak obtížné je ve škole V konkrétních situacích a
V proměnách, kterými děti Ve školním věku procházejí, reagovat na situace nesnášenlivosti a
jak důležitá je obezřetnost učitele V tomto ohledu. Vytváří i zajímavou protiVáhu údajů
z dotazníku a rozhovorů.

Kladně hodnotím akční učitelský výzkum, který je prezentován jako třetí část praktické
části. Autorka V něm popisuje činnosti s dětmi, které přispívají k vnímání sebe navzájem a
zakládají tolerantní postoje. Předchozí části výzkumu je také možno chápat jako zdůvodnění
potřebnosti těchto činností. Navrhuji zpracovat tyto Výukové činnosti pro další Vzdělávání
učitelů, event. k publikování V učitelském tisku.

Otázky k obhajobě:
l. Na s.10 autorka zmiňuje pojem respekt. Neuvádí jej však do vztahu s pojmem

tolerance a neupřesňuje dále význam, V jakém jej bude V kontextu své práce používat.
K tomuto problému je možno se vyjádřit při obhajobě.

2. Na 5.23 jsou uvedeny podle mého názoru klíčové úkoly související s výchovou
k toleranci. Souhlasí autorka s tímto hodnocením? Na základě čeho je možno jejich
vymezení zdůvodnit?

3. Jak si autorka vysvětluje rozpory mezi odpověďmi dětí a závěry z vlastního
pozorování a z rozhovorů o problematice s jinými učiteli? (Např.s.51 - finance, s.57 -bezdomovci, existovala by i jiná interpretace postojů dětí k této skupině obyvatel?).



4. Jaké problémy by autorka vybrala jako sporné na základě vyhodnocení dotazníku?
5. Jaká opatření by autorka navrhla s ohledem na prostředky výchovy k toleranci do

školního vzdělávacího programu? S ohledem na výsledky výzkumu.

Diplomovápráce splňuje požadavky na ni kladené. Po formální stránce obsahuje potřebné
náležitosti, chybí pouze resumé, které by měla autorka V České a anglické verzi přiložit při
obhajobě.

Návrh hodnocení: velmi dobře.

V Praze dne 15.12.2005 PhDr.Hele;Iä I-,l/ejlová
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