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Otázky a nám ěty k diskusi p ři obhajob ě: 

 
Připomínky a nám ěty k diskusi 
Studující předložila k posouzení bakalářskou práci na téma, které je neobyčejně  
komplikované a nesnadno uchopitelné. Celý text je zaměřen na interpretaci pramenů, ale i 
tak navozuje otázku, zda je téma možné projasnit bez širšího filosofického zázemí.  
K práci lze vznést některé připomínky. Odstavec na s. 11 od výrazu „V souvislosti... by patřil 
spíše do poznámky pod čarou. S. 16: sebepojetí není vlastnost. Autorka užívá výraz 
sebepojetí, ale od s. 16 začíná být zjevné, že je obtížné odlišit sebepojetí, sebeuvědomění a 
sebereflexi, místy se zdá, že autorka používá tyto pojmy jako synonyma; v jiných pasážích je 
zřejmě užívá v odlišném významu. Jak je pojímá lze vyjasnit při obhajobě.  
Na s. 16 je rozlišeno aktuální a ustálené sebepojetí; jejich rozdíl by bylo vhodné rovněž 
objasnit. Schéma na s. 17 je zjednodušující – u parametru zkušenosti není jasné, o jakých 
zkušenostech je řeč: o z. vychovatelů nebo z. žáka? Ve vnitřních parametrech chybí 
charakter – protože i to, co je utvořeno společností má vliv na sebeutváření osobnosti. 
Zavedení pojmu „adekvátní sebereflexe“ považuji za vysoce prekérní záležitost; je nutno 
vyjasnit „adekvátní“ k čemu?  Zdůraznění momentu akceptuje žáka školou vychází ze 
zamlčeného předpokladu, že škola (resp. lidé v ní) tvoří jakousi mýtickou objektivní a dobrou 
instituci; autorka zdá se, podléhá i mýtu, že „pozitivní“ (co to je? jak lze vůbec vážně použít 
hodnotící pojmy, že?) postoj rodičů či „školy“ povede k jakési adekvátní sebereflexi. Autorka 
(zdá se) směšuje proces sebereflexe s jeho výsledkem, přičemž sama naznačila ve 
schématu, že jde o výsledek mnoha odlišných vlivů. Nejsem si jist, zda vztah mezi naučenou 
bezmocností a pocitem vlastní identity je tak přímočarý jak uvádí autorka; (srovnej s textem 
na s. 38) naučená bezmocnost může například sloužit jako i ochranný mechanismus pro 
zachování sebeúcty.  Právě k textu kolem s. 38 je možné poznamenat, že neúspěch nevede 
zdaleka jen k naučené bezmocnosti, ale je tu obrovská šála mezistupňů: schovat se, 
vyhnout, opsat...   
Na s.  26 - 27 autorka v poznámce pod čarou napadne klasifikaci známkou, že nemá sociální 
význam, sama však o pár stránek dál toto neuvěřitelné tvrzení sama popisuje zcela opačně – 
a tak je postupně zcela vyvrací... Autorka v poznámce také tvrdí, že toto hodnocení nemusí 
být „příliš objektivní a spolehlivé“, což je v daném kontextu spíše myšlenkový zkrat (každé 
hodnocení je neseno aktivitou jedinců a každé hodnocení dělají, a interpretují konkrétní 
lidé… Pak je otázkou, jak si vlastně objektivní hodnocení autorka představuje?  
Formulace na s. 29 o vztahu autoregulace a utváření kedince vzhledem „k daným cílům“ 
není srozumitelná (není jasné, kým nebo čím byly dány). Na základě Maslowova 
zjednodušujícího schematického modelu motivace asi nelze vyvozovat závěry o „zdravém 
působení“ rodiny (s. 33). V textu se neustále zdůrazňuje pozitivní a negativní působení 
rodiny, což sugeruje dojem, že to je hlavní příčina sebepojetí, ale děti jsou také chytré, 
hloupé a některé dokonce hluboce mentálně retardované. Dále se domnívám, že autorka 
podobně jako někteří psychologové vysoce nadhodnocuje rodinu, která je pro ni bazální pro 
sebepojetí, ale je třeba upozornit, že i rodina je součástí širšího kulturního společenství. 
Rodina, kterou popisuje, je typickou rodinou ve středoevropském kontextu, kde se historicky 
vyvinul jistý typ niternosti, odpovědnosti, sebepojetí a sebereflexe, které v rodinách mimo 
Evropu mohou být zcela odlišné. Sebepojetí může ovlivnit i kulturní důraz na úspěšnost, 
soutěživost apod. Návrh, aby učitelé ze ZŠ chodili do mateřských škol považuji nejen za 
idealistický, ale i nebezpečný (přebírání stereotypů apod.); součástí zrání je také schopnost 
se vyrovnat se změnami podmínek, novými lidmi, okolnostmi a situacemi. Nerozumím 
poznámce o „domácím prostředí“ na s. 41 – pro rodiče přece škola není domácí prostředí. 
Druhý odstavec v kap. o úspěchu a neúspěchu na s. 41 nemá dobrý smysl. V závěrech 
práce na s. 43 a 44 autorka hovoří o vztahu sebereflexe a utváření osobnosti, ale asi bude 
vhodné při obhajobě tento vztah nejen konstatovat, ale vyložit jej. Což je zcela jistě základní 

Jaký je vztah mezi sebepojetím a sebereflexí? Jak sebereflexe ovlivňuje formování 
osobnosti? Může mít špatný žák lepší sebepojetí než tzv. výborný žák?  
 



téma pro obhajobu práce. Z drobnějších připomínek uvádím: Na s. 23 je překlep místo 
významný má být „významné“. Občas v odkazech uvádí str. namísto s., jindy je správně 
uváděna s.  Na s. 36, 37, 40 chybí čárky ve větě. Na s. 43 chybí m ve slově pojetím.  
I když jsem vyjádřil pochybnosti o některých formulacích, domnívám se, že autorka si vzala 
za úkol zmapovat téma, které vyžaduje mimořádné zkušenosti a nejen orientaci v dané 
tématice, ale i v řadě širokých kontextů. Z textu je patrné, že opora o texty Z. Heluse byla 
zvolena velmi vhodně; jeho texty jsou výborným vhledem do problematiky a jsou 
formulovány vysoce obezřetně.  
Autorka se pokusila zmapovat poměrně široké pole, otevíráním dalších témat se však 
vystavuje možné kritice a připomínkám. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské 
práce a přes řadu výhrad, připomínek a námětů k obhajobě oceňuji snahu zvládnout téma 
jdoucí daleko nad úroveň bakalářských prací. Při výborné obhajobě nemám námitky proti 
klasifikaci výborně. 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: při dobré obhajobě výborně 
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Studující předložila k posouzení bakalářskou práci, které je neobyčejně těžké, komplikované a nesnadno 
uchopitelné. Celý text je zamřen na interpretaci pramenů, ale i tak navozuje otázku, zda je téma uchopitelné bez 
širšího filosofického zázemí. K práci lze vznést některé připomínky. Odstavec na s. 11 od výrazu „V souvislosti... 
by patřil spíše do poznámky pod čarou. S. 16: sebepojetí není vlastnost. Autorka užívá výraz sebepojetí, ale od s. 
16 začíná být zjevné, že bude obtížné odlišit sebepojetí, sebeuvědomění a sebereflexi, místy se zdá, že autorka 
používá tyto pojmy jako synonyma; v jiných pasážích je zřejmě používá v odlišném významu. Jak je pojímá lze 
vyjasnit při obhajobě. Na s. 16 je dále rozlišeno aktuální a ustálené sebepojetí; jejich rozdíl by bylo vhodné 
objasnit. Schema na s. 17 je zjednodušující – u parametru zkušenosti není jasné, o jakých zkušenostech je řeč: o 
z. vychovatelů nebo z. žáka? Ve vnitřních parametrech chybí charakter – protože i to, co je utvořeno společností 
má vliv na sebeutváření osobnosti. Zavedení pojmu adekvátní sebereflexe považuji za vysoce prekérní 
záležitost+; je nutno vyjasnit „adekvátní“ k čemu?  Zdůraznění momentu jak akceptuje škola žáka vychází ze 
zamlčeného předpokladu, že škola (resp. lidé v ní) tvoří jakousi mýtickou objektivní a dobrou instituci; autorka zdá 
se, podléhá i mýtu, že „pozitivní“ (co to je? jak lze vůbec vážně použít hodnotící pojmy, že?) postoj rodičů či 
„školy“ povede k jakési adekvátní sebereflexi. Autorka také směšuje proces sebereflexe s jeho výsledkem, 
přičemž sama naznačila ve schématu, že jde o výsledek mnoha odlišných vlivů. Nejsem si jist, zda vztah mezi 
naučenou bezmocností a pocitem vlastní identity je tak přímočarý jak uvádí autorka; (srovnej s textem na s. 38) 
naučená bezmocnost může například sloužit jako i ochranný mechanismus pro zachování sebeúcty.  Právě 
k textu kolem s. 38 je možné poznamenat, že neúspěch nevede zdaleka jen k naučené bezmocnosti, ale je tu 
obrovská šála mezistupňů: schovat se, vyhnout, opsat...   
Na s.  26-27 autorka v poznámce pod čarou napadne klasifikaci známkou, že nemá sociální význam, sama však 
o pár stránek dál toto neuvěřitelné tvrzení vyvrací... Autorka v poznámce také tvrdí, že toto hodnocení nemusí být 
„příliš objektivní a spolehlivé“, což je v daném kontextu spíše myšlenkový zkrat (každé hodnocení je neseno 
aktivitou jedinců a každé hodnocení dělají, a interpretují konkrétní lidé, že? Pak je otázkou, jak si vlastně 
objektivní hodnocení autorka představuje. Formulace na s. 29 o vztahu autoregulace a utváření se vzhledem „k 
daným cílům“ není srozumitelná (není jasné, kým nebo čím byly dány). Na základě Maslowova zjednodušujícího 
modelu asi nelze vyvozovat závěry o „zdravém působení“ rodiny (s. 33). V textu se neustále zdůrazňuje pozitivní 
a negativní působení rodiny, což sugeruje dojem, že to je hlavní příčina sebepojetí, ale děti jsou také chytré, 
hloupé a některé dokonce hluboce mentálně retardované. Dále se domnívám, že autorka podobně jako někteří 
pschologové vysoce nadhodnocuje rodinu, která je pro ni bazální pro sebepojetí, ale je třeba říci, že i rodina je 
součástí širšího kulturního společenství. Rodina kterou popisuje, je typickou rodinou ve středoevropském 
kontextu, kde se historicky vyvinul jistý typ niternosti, odpovědnosti, sebepojetí a sebereflexe, které v rodinách 
mimo Evropu mohou být zcela odlišné. Sebepojetí může ovlivnit i kulturní důraz na úspěšnost, soutěživost apod. 
Návrh, aby učitelé ze ZŠ chodili do mateřských škol považuji nejen za idealistický, ale i nebezpečný (přebírání 
stereotypů apod.); součástí zrání je také schopnost se vyrovnat se změnami podmínek, novými lidmi, okolnostmi 
a situacemi. Nerozumím poznámce o „domácím prostředí“ na s. 41 – pro rodiče přece škola není domácí 
prostředí. Druhý odstavec v kap. o úspěchu a neúspěchu na s. 41 je zcestný a nemá dobrý smysl. V závěrech 
práce na s. 43 a 44 v závěrech práce autorka hovoří o vztahu sebereflexe a utváření osobnosti, ale asi bude 
v obhajobě tento vztah nejen konstatovat, ale vyložit jej. Což je zcela jistě vhodné téma pro obhajobu práce. 
Z drobnějších připomínek uvádím: Na s. 23 je překlep místo významný má být „významné“. Občas v odkazech 
uvádí str. namísto s., jindy je správně uváděna s.  Na s. 36, 37, 40 chybí čárky ve větě. Na s. 43 chybí m ve slově 
pojetím.  
I když jsem vyjádřil pochybnosti o některých formulacích, domnívám se, že autorka si vzala za úkol zmapovat 
téma, které vyžaduje mimořádné zkušenosti a orientaci v dané tématice.  
Z textu je také patrné, že opora o texty Z. Heluse byla zvolena velmi vhodně; jeho texty jsou výborným vhledem 
do problematiky a jsou formulovány vysoce obezřetně. Autorka se pokusila zmapovat poměrně široké pole, 
otevíráním dalších témat se však vystavuje možné kritice a připomínkám. Práce splňuje požadavky kladené na 
bakalářské práce  
 


