
Oponentský posudek bakalářské práce Adama Kracíka 
„Ob čanská výchova a možnosti jejího přispění k orientaci jedince v rámci demokracie, 

občanské společnosti a modernity – pohledy učitelů“ 
 
 
Autor v teoretické části práce analyzuje termíny demokracie, modernita a občanská 
společnost, v následující části práce předkládá dvě hypotézy, na které navazuje kvalitativním 
výzkumem názorů učitelů na třech základních školách na Jičínsku. 
 
Autor zvolil téma, které je v kontextu probíhající školské reformy velmi zásadní, bohužel je 
jeho zpracování tématu z mnoha důvodů z mého hlediska jen těžko přijatelné. V následujícím 
textu se pokusím toto tvrzení doložit. 
Jedním z hlavních problémů práce je z mého hlediska absence formulování výzkumných 
otázek, které neodmyslitelně patří ke kvalitativnímu výzkumu, který si autor zvolil jako 
hlavní metodu. Autor sice v praktické části formuluje dvě hypotézy, které však patří spíše ke 
kvantitativnímu výzkumu – kvalitativní výzkum neumí hypotézy jednoznačně potvrzovat či 
vyvracet. Naopak absence výzkumných otázek způsobuje velmi vágní uchopení teoretické 
části, na které navazuje nejasně provedený výzkum. 
A nyní konkrétněji k jednotlivým částem práce: 
Autor zvolil v teoretické části na místo analýzy témat souvisejících s neexistující výzkumnou 
otázkou jakési referování o třech vybraných tématech, která z jeho hlediska souvisí 
s občanskou výchovou – a to demokracie, modernita a občanská společnost. V každé části 
volí jednoho až dva základní autory (Giddens, Thompson, Muller, Vajdová….) a podává 
stručný referát o hlavních tezích těchto autorů. Tímto způsobem vzniká jakási kompilace, 
která však postrádá analytický charakter a nevytváří rámec pro interpretaci dat. 
Základní připomínkou k teoretické části je pak fakt, že autor se nezastavuje ani u samotného 
předmětu zkoumání. Občanská výchova jako předmět totiž již několik let na školách 
neexistuje, po školské reformě z roku 2004 byly vytvořeny tzv. Rámcové vzdělávací 
programy, které jiným způsobem pracují s dělením obsahů učiva a pracují s tzv. vzdělávacími 
oblastmi, klíčovými kompetencemi a průřezovými vzdělávacími tématy. Bývalá občanská 
výchova má nejblíže k vzdělávací oblasti Člověk a společnost, nicméně se stává právě 
důležitým nástrojem také k implementaci průřezových vzdělávacích témat. Tento rámec pak 
autor v teoretické části zcela pomíjí. 
Jako rámec pro rozhovory s pedagogy naopak volí dokument Standard základního vzdělávání 
z roku 1995, který po školské reformě již dle mých informací nemá závazný charakter – 
naopak právě probíhá relativně bouřlivá diskuze na téma standardů pro oblast školství, kterou 
zahájil ministr Liška, a v době existence úřednické vlády byla tato agenda odložena ad acta. 
Co se autorovy práce s tímto dokumentem týče – pomineme-li jeho reálnou závaznost, 
narážím na další zásadní problém. Autor totiž na stranách 52 – 56 své bakalářské práce tento 
dokument pouze parafrázuje až cituje a to způsobem, který je z mého hlediska zcela hraniční. 
Autor totiž de facto vkládá do svých gramaticky upravených vět celé úryvky a slovní spojení 
z tohoto dokumentu, čímž sugeruje svou interpretaci textu, z velké části však text de facto 
kopíruje, čímž se dopouští jednání blížícímu se plagiátorství.  
 
V teoretické části pak naopak dle mého názoru zcela chybí základní literatura jako právě výše 
zmiňované RVP nebo autoři jako Kymlicka, Nussbaumová, Oser, Ho, Hyun a další, kteří se 
věnují právě aspektu výchovy k občanství v současných školách, jejich práce je pak postavena 
na celé řadě výzkumů, z kterých lze čerpat pro kvalitní uchopení sledovaného tématu. 
 



Co se praktické části práce týče, je dle mého názoru stejně rozporuplná jako část teoretická. 
Na začátku autor stanovuje dvě hypotézy, což je dle mého názoru samo o sobě chybné, 
naopak zcela chybí výzkumné otázky. Hypotézy jsou pak postaveny uzavřeně, přičemž 
kvalitativní výzkum nedává možnost na hypotézy odpovědět jednoznačně ano či ne. Autor se 
tak chtě nechtě dostává v závěrech na samou hranu spekulace. Navíc autor předkládá 
odpověď na hypotézu 1 již před samotnou praktickou částí práce, a to jen na základě krátkého 
pojednání o existenci primární a sekundární socializace, což z mého hlediska jen potvrzuje 
chybnou formulaci hypotéz.  
 
Co se realizace samotného výzkumu týče, nelze z mého hlediska v práci vůbec hodnotit 
výsledky, protože v textu nelze najít výzkumné otázky ani strukturu realizovaných rozhovorů 
s pedagogy (seznam konkrétních položených otázek nebo alespoň okruhů), paspartizaci 
pedagogů a profily zkoumaných škol. Výsledky jsou zpracované bez konkrétních ukázek 
přepsaných výpovědí respondentů a z práce není ani jasné, jak autor postupoval při práci se 
získanými daty. 
 
K tomu všemu ještě připomínám nepřesnosti ve formálním zpracování práce (překlepy apod.). 
 
Díky výše zmíněným argumentům doporučuji práci k obhajobě, ale co se hodnocení týče, 
navrhuji 3 – 4 právě s přihlédnutím k výsledkům obhajoby. 
 
K obhajobě samotné navrhuji pak následující témata: 

- Dodatečný pokus o formulaci výzkumných otázek 
- Vysvětlení vztahu mezi dokumentem Standard základního vzdělávání a RVP – proč 

vycházel autor ze Standardu z roku 1995? 
- Objasnění volby literatury a pominutí jmen, která jsou pro autorovu oblast klíčová, 

jako právě Kymlicka? 
 
 
 
 

V Praze dne 26.7.2010 
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