
Disertační práce

Jana Pavlíková: Role učitele v německé celodenní škole

Vyjádření školitelky

Jana Pavlíková předložila k obhajobě disertační práci, na níž intenzívně pracovala po tři roky 

svého  doktorského  studia,  z toho  poslední  dvě  léta  v kombinované  formě,  souběžně 

s pedagogickou činností  na vysoké  škole.  Dokončení  disertace  v relativně  krátkém čase jí 

umožnila její cílevědomost, studijní kázeň, pracovitost a zaujetí pro výzkum. 

Do doktorského studia vstoupila  se zřetelným záměrem zabývat se výzkumně německými 

celodenními  školami,  které  vzbudily  její  odborný  zájem již  v době  magisterského  studia. 

V problematice  se  začala  orientovat  před  zahájením doktorského  studia  při  krátkodobých 

stážích  v Německu.  Zaměření  na  role  učitele  pak  vykrystalizovalo  jako  ústřední  téma 

disertace.

V průběhu doktorského studia Jana Pavlíková pracovala samostatně, prokazovala odbornou a 

výzkumnou invenci. Konzultovala pravidelně, vždy připravená formulovat problémy, event. 

varianty jejich řešení a dalšího postupu výzkumu, zpracování dat a prezentace výsledků.

K předpokladům zpracování  nového  a  náročného  tématu  patřila  mj.  jazyková  vybavenost 

doktorandky,  orientace  v německém  vzdělávacím  prostředí  a  zejména,  využití  zahraniční 

stáže pro intenzívní studium a realizaci terénního výzkumu v reálném prostředí celodenních 

škol spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko. 

Úvodem svého vyjádření k doktorské disertaci Jany Pavlíkové konstatuji, že splňuje veškeré 

formální  požadavky  na  disertace  v oboru  Pedagogika.  Práce  má  rozsah  198  stran  včetně 

příloh,  struktura  odpovídá  logice  vědecké  práce.  Podíl  jednotlivých  částí  považuji  za 

adekvátní,  méně  rozsáhlá  je  teoretická,  převážně  deskriptivní  část  (48  stran),  zatímco 

metodologická  23  stran  a  podstatný  podíl  (80  stran)  má  část  výzkumná,  v níž  autorka 

předkládá výsledky výzkumu. Poznamenávám zde, že pokud v disertacích teorie převažuje 

nad empirickou částí z nedostatku výzkumných dat, není to případ této práce, která je výrazně 

založena na empirickém materiálu. Práce je uzavřena shrnutím výsledků spojenými s diskusí, 

v níž se spíše implicitně naznačují  otevřené problémy i možnosti a perspektivy výzkumu. 

Práce je vybavena odpovídajícím seznamem literatury (celkem 67 titulů, z toho 50 německých 



a  webografie  (30  zdrojů),  zahrnujícím  teoretické  i  metodologické  tituly  a  relevantní 

dokumenty. Přílohy vhodně ilustrují prostředí a portfolio celodenních škol. 

Jako školitelka se dále vyjádřím především k pozitivům, přednostem a přínosu práce.

Zaměřením na celodenní školy se doktorandka obrátila k fenoménu výzkumně opomíjenému 

a  otevřela  implicitně   problematiku  institucionálních   a  organizačních  modelů  školního 

vzdělávání.  Vyrovnala  se  s terminologickými  problémy  a  obtížemi  tranzice  mezi  dvěma 

pojmově a jazykově odlišnými terminologickými systémy. Také slovníček základních pojmů, 

zařazený do textu disertace, zaslouží pozornost nejen proto, že usnadňuje orientaci v německé 

terminologii, ale i vzhledem k profesionalitě zpracování hesel.

Práce  je  přínosem pro  srovnávací  pedagogiku  a  pedeutologii.  Autorka  splnila  předpoklad 

orientace  v zahraničních  vzdělávacích  systémech,  např.  v kapitole  2.5.,  která  ovšem  není 

systematickou komparací, odkazuje pouze na vybrané evropské vzdělávací  systémy (výčet 

zemí by bylo možno doplnit). Kapitola 2.4. je typologicky méně běžnou srovnávací studií, 

(pokud by provedla „tertium comparationis“ mohla by být samostatně publikována),  která 

sleduje určitý fenomén na úrovni všech 16 spolkových zemí. 

Realizací  empirického  výzkumu  v terénu  německých   celodenních  škol  se  výzkum  Jany 

Pavlíkové  řadí  mezi  nečetné   české  komparativní  práce,  které  pracují  s primárními 

kvalitativními  daty  získanými  českým  autorem  v zahraničí.  Přínosná  je  analýza  činností 

učitele, která zaplňuje „bílé místo“ v samotném německém výzkumu celodenních škol. 

Doktorandka  zdůvodněně  a  zkoumanému  problému  adekvátně  zvolila  kvalitativní 

metodologii s designem zakotvené teorie,  která jí umožnila získat rozsáhlá empirická data. 

Jejich  pracným vícefázovým  kódováním nalezla  dostatek  dokladů  k formulování  specifik 

dimenzí  rolí  učitele  v německé celodenní  škole  vyúsťující  ve výsledné substantivní  teorii. 

Ocenit je třeba tvorbu vzorku, který ve finální fázi zahrnul záměrně všechny typy celodenních 

škol  realizující  vzdělávání  na  primární  a  nižší  sekundární  úrovni  v dané  spolkové  zemi, 

výzkumnou  senzitivnost  (požadovanou  klasiky  kvalitativního  výzkumu)  při  sběru  a 

zpracování  dat,  a  v neposlední  řadě  také  náročnost  jazykového  převodu.  Transparentnost 

výzkumného designu by umožnila replikaci výzkumu, což považuji za přednost práce. 

Pochybnost snad vzbuzuje to, že náročnost zpracování dat si doktorandka neulehčila dnes již 

běžně používaným podpůrným softwarem. Jeho využití, o němž jsme vedly při konzultacích 

diskusi, programově odmítla a své důvody bude nepochybně obhajovat. 

„Přidanou hodnotu“ práce má  představovat kapitola 4.3. v níž se doktorandka odvážně pustila 

na křehký led komparace svého teoretického modelu založeného na dimenzích role učitele 



v německé celodenní škole s univerzálním teoretickým modelem pedagogických rolí,  který 

vyvinula J. Vašutová. Zde se nabízí otázka legitimnosti komparace, (či spíše konfrontace?) 

modelů vycházejících z odlišných koncepcí (či scénářů?) školy,  které jsou nezastupitelným 

kontextem, v němž mají být role učitele zkoumány.

Nelze nezmínit,  že disertační práce Jany Pavlíkové, která má  explorativní a komparativní 

charakter deklaruje vedle vědeckých cílů také cíle praxeologické. V tomto ohledu přináší řadu 

příkladů, inspirací a podnětů pro praxi v reálném fungování škol i pro přípravu učitelů v 21. 

století.

Jana Pavlíková v disertační práci prokázala nesporně schopnost vědecké práce, citlivost pro 

pedagogické problémy a značnou dávku kultivovanosti při prezentaci výzkumných nálezů.

Jednoznačně  doporučuji  disertační  práci  Jany  Pavlíkové  Role  učitele  v německé 

celodenní škole k obhajobě.

V Praze dne 8. září 2011 Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.


