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                     Hned na samém počátku je třeba uvést, že doktorandka se zabývá tématem nesmírně aktuálním,  

závažným, ale také velmi náročným a předsevzala si nesnadný úkol.  Práce má rozsah 100 stran textu a 

autorka ji člení do sedmi základních kapitol. Z toho šest představuje teoretickou část, poslední kapitola je 

věnována výzkumnému šetření (škoda, že není nazvána také konkrétně). V úvodu  naznačuje, co je obsahem 

práce, klade řadu otázek (jaké hodnoty deklaruje sám učitel na ZŠ, jak korespondují s hodnotami žáků, jaké 

metody má učitel k dispozici) na něž chce hledat odpověď a formuluje je jako vědecký problém.      

                     Struktura práce trpí jistou atomizací (celkem téměř 50 kapitol a podkapitol), tím pádem kapitoly jsou 

nevyvážené (některé mají rozsah  ani ne jednu stránku).

                    V prvé kapitole nazvané   Hodnoty jde o vymezení, definování pojmu a klasifikaci hodnot, která je 

poněkud diskutabilní tím, že je do jisté míry zaměňována s potřebami. Druhá kapitola nese název Výchova 

morálních  zásad,  morální  kodexy  a  stejně  jako  kapitola  následující  (Výchova  a  mravní  výchova) 

nekoresponduje zcela s tématem (nejsou jen hodnoty morální, ale třeba i estetické), i když je možné souhlasit 

s tím (jak uvádí v úvodu), že jde z hlediska pedagogiky o oblast zásadní. Doktorandka si klade řadu velmi 

zajímavých a zásadních otázek (s.30), ale odpovědi přináší následující text jen částečně (hledá je převážně 

v publikaci Duševní hygiena). 

                    Třetí kapitolu začíná autorka vymezením pojmu výchova a poněkud diskutabilním vymezením pojmů 

výchova v širším a užším slova smyslu. Zarážející je však především to, že při definování základního pojmu 

se opírá o Pedagogický slovník z r. 1967 (!).  V následující  kapitole věnuje doktorandka pozornost procesům 

sebevýchovy a převýchovy.  Stejně jako v předcházející kapitole zůstává tato část v obecné rovině a není 

zřejmá souvislost s tématem. Tedy v čem je např. spojitost procesu utváření hodnot s procesem převýchovy.

                     Obsahem páté kapitoly jsou pedagogické a psychologické souvislosti utváření morálních zásad u dětí. 

Opět  tedy  orientace  na  mravní  výchovu a  opět  se  vytrácí  souvislost  s tématem práce.  Následující  šestá 

kapitola  vzhledem  k názvu  (Socializace  a výchova  k hodnotám)  dává  tušit,  že  se  jedná  o  jádro  práce. 

Obsahem však jsou v podstatě poznatky z vývojové psychologie (Vágnerová) a o výchově k hodnotám se 



čtenář  dovídá jen hodně málo.  Teprve podkapitola  6.2.5 (Cíle základního  vzdělávání  vzhledem k tématu 

hodnot) míří opravdu „ k věci“.             

                    Sedmou kapitolou je  empirická část práce. Začíná popisem fází výzkumu, časovým harmonogramem, 

následuje  formulace  hypotéz  (poněkud se vytratila  formulace  cíle  šetření),  popis  použitých  výzkumných 

metod, charakteristika výběrového souboru a popis způsobu zpracování získaných dat. To vše svědčí o velmi 

poctivém a svědomitém přístupu k samotnému šetření. Nicméně jisté problémy se objevují. Nekorespondují 

čísla otázek uvedená u hypotéz s čísly otázek v dotazníku (např. C37 v dotazníku neexistuje), nesprávné je 

označení  hypotéz  jako  hypotézy  nulové.   Doktorandka  popisuje,  jak  někteří  respondenti  s neochotou  a 

nezodpovědně přistupovali k vyplňování dotazníku. Není zřejmé, jak bylo naloženo s těmi dotazníky,  kde 

bylo viditelné, že vyplňování sabotovali. Z hlediska tématu by bylo podstatnější se ptát ani ne tak, zda škola 

učí co jsou hodnoty (H2 i H3), ale k jakým hodnotám má žáky vést.   

                   Z formálního hlediska práce splňuje v zásadě požadavky a nároky kladené na disertační práce. 

Nicméně jisté výhrady existují i zde. Při práci s prameny někde chybí odkazy (např. s. 53, 55,56), ale co je 

podstatnější je to, že  část pramenů (v sezamu je jich celkem uvedeno 70, jsou uvedeny i prameny zahraniční) 

je zastaralá  (Míček, Rubinštejn ad.). Také se autorka v textu odvolává na autory, jejichž publikace vůbec 

v seznamu nejsou (Lickona, Illich, Kohlberg, Gobelová, Prázný). Pokud jde o využití pramenů,  odkazuje 

doktorandka jen na menší  část.  Je  s podivem,  že  např.  v celé  práci  není  využita  publikace  S.  Kučerové 

Člověk, hodnoty, výchova. 

                   Vedle výše uvedených připomínek připojuji několik námětů a otázek k obhajobě:

-    Doktorandka v úvodu uvádí, že teoretickými východisky jsou teorie psychologické a dále sociální a 

školní pedagogiky. V celé práci (ani v seznamu) však není jediný pramen z oblasti sociální pedagogiky, 

z oblasti školní pedagogiky snad částečně.

-   Dotazníky obsahují řadu položek, které nesouvisely s hypotézami (pohlaví, rodinné poměry, vzdělání 

rodičů /?/ apod.) a zdůvodňuje to tím, že tyto údaje budou zpracovávány v další etapě. Jak je to míněno?

-   Postrádám interpretaci výsledků, např. jak vysvětlit, že H2, H3 ani  H5 se nepotvrdily?
  



Závěr  :

Práce svědčí o celkovém svědomitém přístupu doktorandky, snaze proniknout do dané problematiky, i 

když se jí to podařilo jen částečně. I přes uvedené výhrady je nesporné,  že poodhalila problematiku, která 

není v pedagogice rozpracována a takový pohled v naší odborné literatuře schází. Prokazuje schopnost práce 

s prameny a schopnost realizovat šetření, které je  na solidní úrovni, použila adekvátní výzkumné metody, 

ocenit  je  třeba  statistické  zpracování.   Vzhledem  k uvedeným  skutečnostem  doporučuji,  aby  byla 

doktorandce  po úspěšné obhajobě udělena hodnost  Ph.D.      
           

                                                                       

                                                                                      

Hradec Králové   13. srpna  2011                                                                  Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. 
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