
Oponentský posudek na práci Magdaleny Kabelkové 
„Problém jako prostředek výchovy k demokracii“

Předložená  diplomová  práce  má  zhruba  3  části.  V první,  nejrozsáhlejší  části 
autorka  vysvětluje  pojem  demokracie  v historickém  i  aktuálním  kontextu, 
problém  výchovy  k demokracii  a  její  místo  v systému  dnešního  vzdělávání, 
zabývá  se  demokratickými  prvky  ve  škole  a  celá  teoretická  část  je  uzavřena 
charakteristikou problému jako nástroje  výchovy k demokracii,  je doprovázena 
analýzou problémového učení a projektového vyučování. 
Druhou část autorka věnovala výzkumům. Uvádí národní a mezinárodní výzkumy 
aktivního  občanství,  pracuje  s konkrétními  výsledky  výzkumů,  v nichž  (těch 
zahraničních)  sice ČR zaujala ne zrovna lichotivá místa  v evropském žebříčku 
(účast  19%  studentů  ve  studentském  parlamentu),  zároveň  však  ukazuje  i 
problematičnost zkoumaných kritérií,  neboť podle jinak nastavených kritérií by 
naši  studenti  patřili  z hlediska  angažování  se  v aktivitách  společensky 
prospěšných  společnosti  k nejaktivnějším.  Studentka  na  uvedeném  příkladě 
dokázala,  že  rozumí  možnostem,  ale  také  mezím  podobně  koncipovaných 
výzkumů. Druhá část je tvořena vlastním výzkumem, který sama provedla v ČR 
elektronicky  formou  dotazníku.  Stanovila  cíle  výzkumu,  charakterizovala 
respondenty, specifikovala metody výzkumu, adekvátním způsobem formulovala 
výsledky a závěry průzkumu.
Ve  třetí  části,  inspirovaná  výsledky  svého  předchozího  výzkumu,  vytvořila 
projekt, jenž nabízí jako metodický materiál pro učitele gymnázií, kteří by chtěli 
využít netradiční možnosti k rozvoji občanských aktivit studentů v prostředí, jež 
škola nabízí – konkrétně jde o projekt, jehož jádrem je rozvinutí demokratického 
myšlení a nezbytnosti občanských aktivit studentů prostřednictvím studentského 
parlamentu. Stanovila si výzkumný problém, cíl, formulovala hypotézy, stanovila 
metodu  výzkumu,  zacílení  na  konkrétní  respondenty.  V práci  je  detailní  popis 
projektu, metodika postupu, evaluace výsledků, vytvořené modelové materiály – 
dotazníky, osnovy projektu, pracovní listy atd.
Práce  je  konsistentní,  respektuje  základní  pravidla  didaktického  zpracování  i 
patřičné parametry pro sociologické výzkumy. 

Co je možno práci vytknout: 
1. Text má takový zvláštně „sterilní“ charakter, mám tím na mysli, že se 
pohybuje v úrovni největšího zobecnění bez sebemenšího zhodnocení a odkazu 
k pramenům. K tomuto dojmu přispívají hojné citace z druhé ruky (např. str. 26, 
kde  o  Deweyovi  referuje  autorka  z Pola  a  Rabiňákové,  na  jiných  místech  ze 
Singuleho atd.), které jsou pro tuto DP téměř pravidlem.
2.  Tam, kde pracuje s Bílou knihou, i když je uvedeno datum 2001, by 
pravděpodobně  stálo  za  to  uvést  autora  nebo  vedoucího  autorského  kolektivu 
prof. Kotáska, neboť Bílých knih bylo od té doby povícero.
3. Několik málo  chyb  jazykových:  str.  8.  „na věcích  veřejných“,  str.  42 
„Bacon a Comt“.

Náměty k obhajobě:
1. Formulujte základní problémové okruhy výchovy k demokracii na gymnáziu, 
jak korespondují s tématy řešenými reálně existujícími školními parlamenty?



2.  Čím by řešení konkrétních problémů souvisejících často s provozem školy 
mohlo přispět k formování demokratického vědomí studentů?

Práce  splňuje  podmínky  kladené  na  toto  řízení,  doporučuji  ji  k obhajobě  a 
hodnotím známkou „velmi dobře“.

V Praze 21. 7. 2011                                          doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.


