
Charakteristika činnosti Mgr. et Mgr. Šárky Kubcové v doktorském studiu 

(vyjádření školitele)

Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová (1980) absolvovala v letech 1999 – 2004 na Univerzitě Hradec 

Králové magisterské studium oboru Sociální pedagogika – TV a sport. V období 2003 – 2006 

absolvovala další magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové: obor Sociální 

pedagogika – Etopedie. V letech 2003 – 2004 absolvovala na Univerzitě Hradec Králové 

doplňkové pedagogické studium. 

  V akademické roce 2007/2008 zahájila doktorské studium v oboru pedagogika (školitel: doc. 

PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.). V akademickém  roce 2008/2009 přešla z kombinované do 

prezenční formy studia. Jako interní doktorand se na katedře školní a sociální pedagogiky 

podílela na výuce v prezenčním studiu. Před doktorským studiem absolvovala 

jednosemestrální studijní stipendijní pobyt v rámci programu Erasmus/Sokrates na 

Technische Universität in Dresden (1.4. – 30.6. 2002). V období od 21.11. 2005 do 9.6. 2006 

studovala angličtinu na London Institute of Technology § English. Studium bylo úspěšně 

zakončeno zkouškou FCE (First Certificate in English – Cambridge exam). 

  V roce 2004 působila na Střední průmyslové škole strojnické v Hradci Králové jako učitelka 

tělesné výchovy a výchovný poradce, v  roce 2005 na speciální škole pro děti s více vadami 

(Daneta – centrum pro zdravotně postižené) jako speciální pedagog. Od roku 2002 až 

doposud působí v občanském sdružení YMCA Hradec Králové a aktivně se podílí na 

zajišťování volnočasových aktivit dětí ze základních škol.

  Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová plnila během doktorského studia dílčí zkoušky podle 

dohodnutého harmonogramu a samostatně pracovala na přípravě a tvorbě disertační práce. 

Úspěšně absolvovala 6 dílčích zkoušek: (1) Přínosy současné pedagogické psychologie pro 

účinné vyučování a učení (přednášející prof., PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.), (2) Úvodní 

teoreticko-metodologický kurz pedagogiky (doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.), (3) 

Vysokoškolská pedagogika (doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.),  (4) Vybrané otázky 

obecné a sociální pedagogiky (doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.),  (5) Vztah rodiny a školy 

(prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.), (6) Anglický jazyk (Mgr. Tomáš Pitner). Během 

doktorského studia publikovala řadu článků a statí ve sbornících z vědeckých konferencí pro 

doktorandy, celostátních kongresů, mezinárodních školících kurzů a odborných seminářů. 

Přednášela na konferencích s mezinárodní účastí, na studentských konferencích a na 

mezinárodních školících kurzech (oblast neformálního vzdělávání a volnočasových aktivit 



dětí a mládeže). Je autorkou 38 odborných článků z oblasti pedagogiky a psychologie, v nichž 

se věnuje zejména problematice chování, sexualitě, rodině a mezilidským vztahům. Publikuje 

v časopisech Psychologie dnes, Informatorium, Děti a my, Rodina a škola. 

  Tématem disertační práce Mgr. et Mgr. Šárky Kubcové jsou Hodnoty jako pedagogický 

problém. Disertační práce se zabývá fenoménem hodnot a problematikou hodnotové 

orientace dětí a mládeže v rámci výchovy a vzdělávání žáků (studentů). Sestává z úvodu, 

sedmi hlavních kapitol a závěru. Je opatřena seznamem použité literatury a dalších zdrojů 

informací, seznamem příloh a příslušnými přílohami.  

  V disertační práci jsou prezentovány vybrané výsledky výzkumu, ve kterém byly zkoumány 

názorové postoje učitelů a žáků k tématu hodnot v rámci školy. Autorka se snaží mj. zjistit, 

zda mají hodnoty v současné škole své místo, zda je jim věnována ze strany učitelů

pozornost, zda se učitelé snaží ovlivňovat své žáky ve smýšlení o hodnotách a vést je 

k poznání životních priorit. Autorka dále hledá odpověď na otázku, zda je rozdíl mezi

hodnotovými preferencemi učitelů a jejich žáků, klade si otázky týkající se vlivu

rodiny na hodnotové smýšlení dětí a možností učitelů ovlivňovat své žáky v oblasti hodnot. 

Zkoumá, zda si učitelé myslí, že téma hodnot patří do školního prostředí a zda je vůbec v 

kompetenci školy a pedagogických pracovníků do této (svým způsobem) soukromé oblasti

zasahovat.

  Autorka pečlivě zpracovala teoretickou i výzkumnou část disertační práce. V rámci 

empirické části použila adekvátní výzkumné metody a statistické nástroje. Bohužel, 

nepodařilo se jí stručně a výstižně prezentovat hlavní zjištění. Závěr disertační práce je příliš 

stručný a neobsahuje přehled relevantních výsledků, ke kterým autorka dospěla jak v 

rámci teoretické, tak zejména v rámci empirické části práce. Klíčová zjištění by proto měla 

být předmětem obhajoby disertační práce. 

Disertační práci Mgr. et Mgr. Šárky Kubcové shledávám jako vyhovující a doporučuji ji 

k obhajobě.

                                                          doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

                                                                                 školitel

V Praze dne 21. srpna 2011


	(vyjádření školitele)

