
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Adama Kracíka 

„Ob čanská výchova a možnost jeho přispění k orientaci jednice v rámci demokracie, 
občanské společnosti a modernity – pohledy učitelů“ 

 

Kontext vzniku a přípravy bakalářské práce: 

Moje vedení Adamovy bakalářské práce se rozprostíralo na relativně dlouhé období. Byl jsem 
Adamovým tutorem. Často jsme diskutovali o teoretických otázkách, které byly prezentovány 
v přednáškách a radili se o studijním programu na příslušný semestr. Adama vždy zajímaly 
konkrétní události a jejich možné obecnější souvislosti. V tomto kontextu také vznikalo téma 
bakalářské práce. Její příprava byla soustředěna spíše na diskuzi k tématům jeho práce než  
k písemným segmentům připravované bakalářské práce. 

Struktura práce a dosažené poznatky: 

Práce má standardní členění: v úvodu je formulován problém a kontext jeho výzkumu, více než 
polovina textu je věnována teoretickým otázkám, které autor považuje za důležité pro výzkum 
zvoleného problému : povaha současných společností (s využitím Giddensovy koncepce 
radikalizované modernity),  koncepcí demokracie a  koncepcí občanské společnosti. 
Teoretickou část práce uzavírá formulací dvou hypotéz; odpověď na první hypotézu hledá 
v argumentaci o souvislostech mezi primární a sekundární socializací – spíše jde o specifikaci 
první hypotézy než o její potvrzení či zpochybnění.  

Prezentace výzkumné části je podpořena textem k metodám výzkumu, formulací výzkumného 
tématu a přesnější specifikací výzkumného problému pomocí několika otázek, popisem 
zvolených metod výzkumu (analýza dokumentů a rozhovory s učiteli občanské výchovy), 
charakteristikou vzorku, se kterým pracuje (vybrané školy z jednoho regionu), a poznatky 
předvýzkumu. Dokument, který je studován, se týká textu MŠMT o cílech základního vzdělání, 
zejména ve vztahu k občanské výchově (s.56). Tento materiál je kriticky zhodnocen z hlediska 
autorova teoretického přístupu. Závěr empirické části uvádí výsledky rozhovorů s učiteli 
občanské výchovy i dalšími školními aktéry. Tyto poznatky jsou zhodnoceny jak ve vztahu 
k dokumentu MŠMT, tak i ke zvoleným hypotézám. 

Hodnocení práce: 

Pozitivním rysem bakalářské práce je její teoretické uchopení. Adam se pokusil využít tří velká 
a náročná  společenskovědní témata pro promýšlení možnosti výuky o současné společnosti na 
základních školách. Své promýšlení chtěl také učinit předmětem výzkumu a formulovat ho ve 
tvaru výzkumných otázek a jejich metodicky oprávněného dotvrzení. V práci se zdařila první 
část, která by mohla dobře posloužit např. pro tematizaci výuky o současné společnosti na 
základních úrovních škol. Tato část také potvrzuje Adamovu schopnost využít získaných 
poznatků na fakultě pro tematizaci práce a její teoretickou interpretaci na relativně náročné 
úrovni abstrakce. Volba náročnějšího pohledu na zvolené téma, kterou oceňuji, však přirozeně 
obsahuje některé nejasnosti, které je nutno vyjasnit v diskuzi; např. postavení interakce tváří 
v tvář v moderní společnosti (s. 9); vázanost důvěry k primární a sekundární socializaci a její 
vliv na reflexivitu jednání (ss. 11, 40) a důsledek pro formulaci hypotézy č. 1 (s.41).  

Empirický výzkum má však řadu omezení, které neumožňují přesněji specifikovat váhu 
jednotlivých faktorů ovlivňujících stav občanské výchovy. Získané poznatky dávají spíše 
obecnější obraz o sociálních charakteristikách studovaného předmětu základních (pozice 
učitelů, pozice žáků) než jejich reprezentativní interpretaci.  

S ohledem na výše uvedené silné i slabší stránky práce ji hodnotím jak velmi dobrou. 



V Černošicích, 11. července  2010 

Müller Karel  
 


