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Autorka si pro svou diplomovou práci vybrala velmi aktuální téma, které se pokouší 

uchopit v plné šíři. Analyzuje příčiny a projevy problematického chování, pohled 

vyučujících i studentů a různé strategie, jak toto chování ve středoškolském prostředí 

zvládat.

V teoretické části práce autorka definuje problematické chování z pohledu 

medicínského i pedagogicko-psychologického, zabývá se konkrétními projevy i 

obecnějšími příčinami takového chování ve škole. Rozlišuje činitele individuálně 

psychologické povahy a činitele sociologické povahy. Zde však není úplně jasný citovaný 

zdroj o psychoanalytickém přístupu (str. 12). Dále zmiňuje základní charakteristiky 

dospívání, pojetí „Já“, emocionalitu, sociabilitu, morální vývoj a také se stručně dotýká 

úlohy školy v životě dospívajícího. Ve třetí kapitole se zabývá školou, školní třídou a 

stručně popisuje některé role studentů. V názvu subkapitoly se objevuje skupinová 

dynamika, ale blíže se tomuto konceptu nevěnuje. Čtvrtá kapitola je zaměřena na 

komunikaci pedagoga a její formy. Nejobsažnější kapitola teoretické části mapuje 

možnosti zvládání problematického chování. Autorka se v ní věnuje roli učitele, způsobu 

vedení, a strategiím zvládání problematického chování a řešení konfliktů. Zde bohužel 

postrádám klasické modely, jakými jsou autoritativní, liberální a demokratický styl vedení. 

Ačkoliv autorka vymezuje termín autorita v jeho širších souvislostech, v textu nadále 

pracuje spíše s jeho chápáním ve smyslu moci (str. 26 – 27). Popisuje nejasné „triumfy“, 

které spoluvytvářejí autoritu a nepříliš jasně definuje učitelovo právo na ticho, když hovoří.

Otázkou zůstává, zda-li mají i žáci právo na ticho, když chtějí mluvit. Dále není úplně 

jasné, co autorka myslí výchovným prostředkem „otcovská“ domluva (str. 32). V poslední 

kapitole teoretické části je uvedeno stručné vymezení pojmu odborné vzdělávání.

V teoretické části autorka cituje dostupné zdroje a pokouší se popsat nejdůležitější 

oblasti, na kterých by následně stavěla část empirickou. Tato část bohužel působí poněkud 

neuspořádaným a nevyváženým dojmem, jelikož některé oblasti téměř opomíjí. Na druhou 

stranu ale přináší některé konkrétní náměty pro vhodnou intervenci ve výuce.



Těžiště diplomové práce leží v části praktické. V té autorka definuje cíl výzkumu a 

výzkumné otázky, popisuje metody, které pro realizaci využila, výzkumný soubor a 

výsledky na základě jednotlivých kasuistik, rozhovorů s učiteli a dotazníku pro studenty. 

Cílem (dle autorky záměrem) výzkumu bylo „co nejhlouběji prozkoumat problematiku 

zvládání problémového chování, zmapovat a analyzovat strategie zvládání problémového 

chování učiteli na současných školách, analyzovat příčiny absence problémového chování 

(str. 48)“. Autorka si také vytyčila celkem devět výzkumných otázek, které s velmi široce 

uchopeným cílem výzkumu snížily přehlednost celého výzkumného projektu. Jako metody 

zvolila pozorování (respektive analýzu videozáznamu vyučovací hodiny), rozhovor 

s učiteli a dotazník pro studenty. Výzkumný soubor tvořilo celkem pět středních škol, 

konkrétně devět tříd a 7 učitelů. Zajímavé údaje jsou uvedeny v kapitole o výsledcích, 

zejména v části věnující se konkrétním strategiím zvládání problematického chování 

studentů. V subkapitole Souhrnné výsledky autorka odpovídá na výzkumné otázky, avšak 

tyto závěry vycházejí pouze ze subjektivního chápání studentů a vyučujících. V diskusi 

sice některé nedostatky své práce vhodně komentuje, ale celkově je diskuse nedostatečná a 

nezahrnuje konfrontaci s výsledky jiných výzkumů.

Autorka člení praktickou část logicky, ale nepříliš přehledně. Na několika místech 

pracuje s nepřesně definovanými pojmy (např. autorita, přísnost) či pojmy, které nejsou 

respondentům srozumitelné (např. respekt zaměňovaný se strachem), v přílohách uvádí 

např. dotazník pro žáky a podkladové otázky pro učitele. V těchto podkladových otázkách 

ale není úplně srozumitelný výběr konkrétních projevů problematického chování (např.: 

šum, nohy na stole, pití atd.). Na druhou stranu se v přílohách objevují i videozáznamy 

všech analyzovaných vyučovacích hodin.

Předkládanou diplomovou práci je nutno ocenit za vysokou časovou náročnost 

výzkumu, zejména za analýzu videozáznamu. Bohužel je ale práce zatížena velkým 

množstvím překlepů, stylistických neobratností a také příliš široce zamýšleným záběrem, 

který se podepsal na menší ucelenosti textu. 

Diplomovou práci Mgr. Jany Houškové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobré.
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