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I Vhodnost prezentace závěrů práce 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Liší druhy a projevy nekázně u žáků gymnázií, středních odborných škol a středních 
odborných učilišť? Pokud ano, v čem lze spatřovat příčiny? 

2. Jaká jsou optimální opatření k udržení kázně při vyučování ze strany pedagoga? 
3. Jaké pojetí kázně je pro autorku diplomové práce nejvíce inspirativní? 
4. Jakými prostředky lze pozitivně ovlivňovat klima třídy? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce se zabývá jednou z nezbytných podmínek efektivity školního učení, kázní ve 
třídě. V teoretické části jsou vymezena základní východiska, téma kázně je podáno komplexně 
ve vztahu k hlavním proměnným (učitel a jeho autorita, žák, motivy a podoby nekázně, klima 
třídy a školy, kázeňské prostředky a osobnostně sociální rozvoj žáka). Autorka prokazuje 
dobrou obeznámenost s literaturou a schopnost analyticko-interpretativního vyjadřování, 
odborný jazyk je kultivovaný a bez pravopisných nedostatků. 

V praktické části oceňuji komparaci pohledů učitelů různých typů středních školy na nekázeň 
žáků a na její možné příčiny, dále vyzdvihuji nejen využití dotazníku, ale doplnění zjištění 
prostřednictvím zúčastěného pozorování diplomantky. Empirické šetření je pečlivě provedeno 
a vyhodnoceno, za zvlášť zdařilé považuji obsažné závěry šetření a podnětnou diskusi, v níž 
autorka předkládá inspirativní zamyšlení nad příčinami četnějšího výskytu nekázně na 
učilištích. 

Po formální stránce pouze upozorňuji na nestandardní číslování stran příloh. 
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