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Charakteristika disertační práce:
Předkládaná disertační práce Mgr. Jany Pavlíkové „Role učitele v německé celodenní škole“ je 
obsažnou  kultivovanou  studií  a  výzkumným  výstupem,  který  zasahuje  především  oblast 
pedeutologie.  Proniká do u nás nedostatečně odkryté  oblasti  celodenních škol v Německu 
s výzkumným akcentem na specifickou roli učitelů, kteří v těchto školách působí.

Práce je kromě úvodní části (1. Úvod) členěna do čtyř dalších hlavních kapitol (2. Teoretický  
kontext;  3.  Metodologie  výzkumu; 4.  Výsledky  výzkumného šetření;  5.  Závěr  a diskuse)  a 
dalších  podkapitol.  Připojeny  jsou  slovníček  pojmů,  prameny,  seznamy  zkratek,  tabulek, 
diagramů a příloh a šestnáct obrazových příloh. Členění textu je logické, u dizertační práce 
překvapuje propojení závěrů a diskuse. Název kapitoly 2.5 není výstižný, pakliže popisuje 
pouze výběr některých zemí,  nikoliv  jejich přehled.  Hutnější  (dvoutřetinová)  část  spisu je 
věnována empirické rovině, teoretická část je subtilnější. Práci v tomto smyslu nepovažuji za 
optimálně vyváženou. 

Hodnocení disertační práce:
Celkově považuji  disertační  práci Mgr.  Jany Pavlíkové „Role učitele  v německé celodenní  
škole“ za zdařilou, koncepčně vhodně uchopenou a odborně přínosnou. Cenná je především 
její výzkumná část (obsahuje 80 stran) a dále popis a interpretace metodologie výzkumu (23 
stran). Ty jsou silnou stránkou disertace. Výsledky realizovaného kvalitativně orientovaného 
výzkumu se opírají  o  bohaté  nálezy v devíti  šetřených německých školách.  Přinášejí  řadu 
nových a nově nahlížených poznatků k profesním rolím učitele v oblasti práce celodenních 
škol.  Autorka  kombinovala  metodu  rozhovoru,  pozorování,  analýzy  dokumentů.  Oceňuji 
proto  pracnost  a  současně  pečlivost  autorky.  Přínos  disertace  neshledávám jen  v objevné 
rovině pro samotnou autorku a české odborníky, ale i v širším měřítku německé publikační 
produkce a výzkumu podmínek práce učitelů v celodenních školách. Nálezy Mgr. Pavlíkové 
navíc  přinášejí  i  bohatý a  inspirativní  materiál  využitelný  v obecné pedeutologické  rovině 
profesních rolí, činností, postojů atd. učitele v prostředí jakékoliv školy, tedy např. i v českých 
podmínkách.  Výsledky tedy poskytují  bohatou  zásobu velmi  zajímavých,  inspirativních  a 
využitelných dat. 

Doktorandka se také velmi  dobře a  tvořivě  vypořádala  s konstrukcí  výzkumného designu. 
V disertační práci pečlivě prezentovaný koncept výzkumného projektu nejen metodologicky 
„legalizuje“  vlastní  postup  autorkou,  ale  objasňuje  i  problematiku  a  netriviálnost 
kvalitativních procedur a může tak posloužit i jako jisté paradigma modelového zpracování 
obdobných kvalitativně zaměřených šetření. Výzkumný konstrukt přitom nebyl jednoduchý, 
mimo  jiné  jej  komplikovala  specifická  heterogenita  školního  prostředí  v německém 
základním vzdělávání. Autorka ale dokázala této situace naopak metodologicky využít (např. 
rozmanitost  školních  prostředí  a  respondentů)  při  sestavování  jednotlivých  fází  výzkumu 



(graduální  konstrukce  výzkumného  vzorku).  Výsledky  kvalitativního  šetření  jsou  solidně 
prezentovány a přehledně interpretovány ve snaze o komparaci. Domnívám se, že výzkumná 
část práce je ve všech částech provedena na velmi dobré úrovni a přináší zajímavé poznatky. 

Za natolik zdařilou a dokonale propracovanou již nepovažuji teoretickou část práce, ke které 
mám  několik  dílčích  připomínek,  dílem  diskutabilní  povahy.  Jednak  se  domnívám,  že 
teoretická  část  kromě  skromnějšího  rozsahu  svým  pojetím  nepřekonává  hranici  popisu. 
Postrádá  plastičtější  pokrytí  problematiky,  výraznější  zohlednění  kontextuální  roviny  a 
především zde chybí diskuse ke zjištěným faktům. Zejména v některých pasážích teoretické 
části  oceňuji  bohatost  a  přesvědčivost  dat,  která  jistě  nebylo  jednoduché získat.  Následně 
ovšem nejsou pevněji uchopena, zpracována, tj. syntetizována, komparována, kategorizována 
atd. Např. informačně cenný obsah kapitoly 2.4, který popisuje stav celodenního vzdělávání 
v jednotlivých  spolkových  zemích,  není  dále  využit  a  nevyústil  v rezultativní  shrnutí, 
v komparativní uchopení atd. Očekával bych zde syntézu nashromážděných dat a diskuzi, co 
tato data jako celek představují pro řešené téma. Podobně je tomu u historického přehledu 
celodenních škol (kap. 2.3) i v dalším textu.  

Druhá  připomínka  s předchozí  souvisí  a  považuji  ji  za  zásadní.  Akceptuji,  že  se  práce 
především  opírá  o  výzkumnou  oblast,  na  ní  také  doktorandka  staví  svůj  disertační  spis. 
Na několika místech teoretického vhledu k šetřené tematice ale spatřuji v jeho nedostatečné 
propracovanosti určitá rizika a slabou oporu pro následnou výzkumnou část. Projevuje se to 
pak v usazenosti empirických dat, interpretací a závěrů. Terminologicky i obsahově citlivá 
klíčová kategorie disertační práce, tj. (profesní) role učitele, je sice definována (s. 61-63), stojí 
však izolovaně. Dále není výrazněji vtažena ani do hlubšího prostoru a pragmatičtější roviny 
k pedeutologickým kategoriím (profesní činnosti, dovednosti, kompetence, povinnosti, zátěž 
až k profesní etice a přípravě učitelů) ani do širšího kontextuálního rámce psychologických 
pojetí profesní role (např. Wilkinsona či jiných autorů). Není tedy vyjasněno, v jakém vztahu 
je pojem profesní role učitele s dalšími souvisejícími „příbuznými“ fenomény učitelské práce. 
Tuto  spíše  polemickou  poznámku  uvádím proto,  že,  si  nejsem zcela  jistý,  zda  myšlenka 
celodenních škol nemůže být také zneužita v jiných školskopolitických podmínkách pouhým 
aditivním navyšováním dalších povinností učitele, bez ohledu na podmínky práce, vzdělávání 
učitelů, kvalifikovanost, jejich podporu atd. Jak tyto nároky a vyšší zátěž kladené na učitele 
v celodenních školách korespondují s konceptem profesní expertnosti učitele? Možná i proto 
mohla  být  v teoretické  části  kap.  2.5  zmíněna  navíc  i  (historická)  situace  v Česku. 
Předpokládám,  že  analýza  konceptu  školních  družin  např.  osmdesátých  let  by  v oblasti 
organizační i edukativní odkryla mnohé prvky celodenních škol.   

V dizertačním  spise  bych  byl  také  očekával  poněkud  explicitněji  vymezené  cíle  celé 
disertační  práce,  od  nichž  se  pak  teprve  může  odvíjet  teoretický  konstrukt  a  výzkumné 
uchopení.  Zatímco  cíle  samotného  výzkumu  jsou  autorkou  relevantně  a  též  dostatečně 
operacionalizovaně  vymezeny  (a  navíc  podrobněji  strukturovány,  s.  67-8),  výzkumný 
problém je vhodně ukotven a výzkumné otázky nepostrádají gradaci (s. 68), cíle celé práce se 
v textu „skrývají“. Autorka hovoří na s. 14 „jen“ o „očekávaných přínosech práce“, čímž je 
zeslabována závaznost formulace a obsahová jednoznačnost.

Práci  se  zdroji  považuji  za  odpovídající.  Je  přirozené,  že  autorka  pracovala  zejména  s 
publikačními  prameny německými (50 titulů),  českými (17) a využila  také elektronických 
zdrojů (29). Uvedená citace Walterová (2006) na s. 39 chybí v seznamu literatury.  



Formální stránka disertační práce:
Formálně je práce zpracována ve velmi dobré kvalitě. Práce respektuje pravidla odborného 
textu,  stylisticky  kultivovaný  text  je  srozumitelný,  bez  nedostatků.  Překlepy  se  v  práci 
vyskytují zcela výjimečně.

Dotazy, náměty, podněty k obhajobě:
1. Jaká je perspektiva konceptu celodenních škol v evropském prostoru? V jaké vztahové 

linii  vnímáte  ideje  (trendy)  descholarizace  a  koncept  celodenní  školy?  Porovnejte 
celodenní  školy  v rovině  organizační,  ideové,  kurikulární  s myšlenkami  „kolektivní 
výchovy“ např. v období socialismu.  

2. Považujete  celospolečenské  problémy,  které  má  fungování  celodenních  škol  řešit  či 
eliminovat (tj.  např. nezájem, neschopnost, neochota rodičů výchovně se angažovat  ve 
vztahu k vlastním dětem; výkonové výsledky vzdělávání; změna v životním stylu rodičů i 
jejich  dětí;  patologické  projevy  mládeže  atd.)  opravdu  řešitelné  „delším“  a 
„intenzivnějším“ výchovným působením instituce?

3. Porovnejte v ideové rovině a s akcentem na (výchovnou) roli rodičů koncept celodenní 
školy  s konceptem  domácího  vzdělávání. Případně  diskutujte  k tématu  univerzalizace 
profesních činností učitele celodenní školy vs. expertnost tohoto učitele.   

Celkové hodnocení:
Předložená disertační práce Mgr. Jany Pavlíkové „Role učitele v německé celodenní škole“ je 
koncepčně,  metodicky a zejména výzkumně velmi dobře uchopena a kvalitně zpracována. 
Jako  slabší  považuji  propracovanost  teoretické  části.  Výzkumná  část  přináší  ve  svých 
výsledcích  nové  odborné  pohledy  na  fenomén  celodenních  škol.  Autorka  svou  disertací 
přispěla k výzkumu v této oblasti.  
V souladu  s  výše  uvedeným hodnocením doporučuji  disertační  práci  k obhajobě.  Po 
úspěšné obhajobě navrhuji udělení titulu Ph.D.  

7. září 2010                                                                      doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
                                                                           Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 
                                                                                        Technická univerzita v Liberci  


