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Aktuálnost zvoleného tématu, obsahové zpracování

Téma hodnot je téma značně široké, které s různým akcentem rezonuje při úvahách o smyslu 
lidské existence. Hodnoty ovlivňují celý životní sloh člověka, mají vztah ke způsobu, jakým 
člověk žije. Důležitost tématu dává i všeobecné znejistění a zrelativizování hodnot. Žijeme 
v komplikované době, ve které nejeden jedinec hledá pevný bod pro své hodnocení, pro svou 
hodnotovou orientaci. Pedagogický pohled na danou problematiku nabízí široký prostor. 
Prací, které se opírají o pedagogický výzkum, je aktuálně v této oblasti minimum, většina je 
orientována antropologicky, psychologicky nebo sociologicky. Všechny tyto skutečnosti 
vypovídají ve prospěch nesporného významu předloženého tématu práce.

Disertace v rozsahu 120 stran textu se 7 přílohami je členěna do 7 hlavních kapitol a 43
podkapitol. První kapitola definuje pojem a hodnoty klasifikuje. Kapitola druhá je věnována 
morálním hodnotám, resp. morálním kodexům. Třetí kapitola se zabývá výchovou, jejími cíli 
a podmínkami, charakteristickými znaky a etapami výchovného  procesu, dále pak metodami 
mravní výchovy. Čtvrtá kapitola přináší otázky sebevýchovy a převýchovy. Kapitola pátá je 
věnována vývoji dětské osobnosti. Kapitola šestá vymezuje socializaci v rodině a ve školním 
prostředí. Vlastní výzkumné šetření představuje kapitola sedmá.

Teoretická východiska disertační práce představují popis kontextu hodnot s dílčími 
nedostatky v chybějící hlubší analýze, opřený o české i zahraniční informační zdroje. Nutno 
ovšem vyjádřit politování nad tím, že uvedené tituly nepocházejí z aktuálnějších zdrojů (téměř 
polovina seznamu literatury představuje tituly starší třiceti a více let). Nepříliš přesvědčivě 
působí i utajení některých citovaných pramenů (např. na s. 15).

Cíle disertační práce a použité metody

Empirická část disertační práce je dobře propracovaná. Můžeme říci, že je silnou částí 
disertace. Spolu s přílohami, ve kterých je uveden detailní popis zjištěných výsledků, tvoří 
ukotvený a zralý díl. Výzkumné šetření reaguje na pět stanovených hypotéz (cíl výzkumu se 
autorce bohužel podařilo spíše ukrýt mezi řádky, než jasně formulovat a představit čtenáři), 
rozsah výzkumného vzorku je nadstandardní (946 respondentů, tj. 855 žáků, 91 učitelů). Ke 
sběru dat byl zvolen dotazník a interview, pro zpracování získaných dat vhodně využita 
analýza rozptylu, korelační analýza a Studentův t-test.



Výsledky disertace

Výsledky výzkumu vypovídají o tom, že téma hodnot je ve školách vyučováno spontánně, 
neuvědoměle, přestože učitelé mají nejen možnost, ale i závazné pokyny k výuce tohoto 
tématu. Téma hodnot je často pouze formálně uvedeno ve ŠVP. Ve prospěch tohoto zjištění 
vypovídalo 44% žáků. 26% učitelů se domnívá, že škola by neměla děti učit, co jsou to 
hodnoty.

Prezentace výsledků je přehledná, interpretace většinou přiměřená. Vyvozované závěry 
odpovídají zjištění, diskuse je korektní.

Náměty otázek k obhajobě:

1. Autorka se odvolává na „mnoho“ výzkumů preferencí hodnot, bohužel s konkrétními 
výsledky těchto šetření čtenáře neseznamuje. Prosím o přiblížení aktuálních 
výzkumných dat.

2. Prosím o vymezení vztahu mezi hodnotou a potřebou.
3. Které hodnoty by měla škola žákům předat?

Celkové zhodnocení

Předložená práce Mgr. et Mgr. Šárky Kubcové dokumentuje autorčinu snahu uchopit 
mnohovrstevné téma (bohužel často bez náznaku hlubších souvislostí k řešenému 
výzkumnému problému), především však prokazuje její schopnost připravit a realizovat 
náročné šetření ve školském terénu.
Mezi nezanedbatelné přednosti práce patří analytické zpracování získaných dat, stejně jako 
kultivovaný způsob vyjadřování.

Celkově lze konstatovat, že autorka zvládla metodologii výzkumu a zjištěnými daty přispěla 
k zaplnění některých „bílých míst“ v otázce realizace současné výchovy k hodnotám.

V souladu s výše uvedeným hodnocením doporučuji disertační práci k obhajobě. Po úspěšné 
obhajobě navrhuji udělení titulu Ph.D.

V Praze dne 12.9.2011 PhDr. Marie Linková, Ph.D.




