
Posudek na diplomovou práci Magdaleny Kabelkové
„Problém jako prostředek výchovy k demokracii“

Cíl  předložené  práce  spočívá  jednak  v teoretickém  uchopení  výchovy 
demokratického  občana,  založené  na  principu  řešení  problému,  a  jednak 
v analýze různých projevů demokracie ve škole včetně prostředků, které rozvoj 
demokracie ve škole podporují a rozvíjejí.
Tomu  odpovídá  i  autorčino  rozvržení  práce,   kde  můžeme  rozlišit  část 
„teoretickou“ (s. – 51) a část „praktickou“, v níž autorka provedla a zpracovala 
průzkumné šetření ohledně studentských parlamentů na školách (s- 52 – 71). Za 
Závěrem  práce  (s.  72  –  73)  následuje  autorkou  samostatně  vypracovaná 
přílohová část (s- 78 – 90).
V kapitole  první  „Charakteristika  demokracie“  (s.  9  –  15)  autorka  vymezuje 
pojem  demokracie,  přičemž  charakterizuje  řecké  kořeny  demokracie  a  její 
fungování  v antické  polis  a  dále  uvádí  některá  současná  pojetí  pojmu 
„demokracie“.  Všechny  tyto  zde  uvedené  tematizace  by  si  zajisté  zasloužily 
mnohem větší prostor, nicméně pro kontext celé práce jsou dostačující. Zvláště, 
(i když nejen) vzhledem ke druhé kapitole práce, nazvané „Demokratický občan 
a jeho výchova“ mi v uvedených pojetích pojmu demokracie však chybí pojetí 
demokracie, jak ji vymezil  T.G. Masaryk – jeho velmi obsažné a hodnotově 
koncipované pojetí demokracie nic neztratilo na aktuálnosti ani dnes, ba právě 
naopak.
V druhé kapitole autorka přechází od vysvětlení pojmů „demokratický občan“ a 
„výchova demokratického  občana“  k jejich  pojetí  ve  školských  dokumentech 
(Bílá kniha, RVP) a poukazuje na nezbytnost výchovy k občanství formou nejen 
teoretické, ale i praktické podpory rozvoje demokracie ve škole.
Logicky navazující kapitola třetí „Prvky demokracie ve škole“ (s. 26 – 37) je 
věnována identifikaci  těchto  prvků,  přičemž  autorka  jako  základní  formuluje 
čtyři:  participaci  a  spolupráci,  informační  otevřenost,  diskuzi  a  rozhodování. 
Důležité je autorčino zdůraznění jejich společního jmenovatele – odpovědnosti. 
Autorka zde dále charakterizuje, kde a jakým způsobem lze ve škole tyto prvky 
demokracie uplatňovat a rozvíjet: ve výuce (předměty) i mimo výuku (struktura 
školy a studentské parlamenty).
Jak napovídá název kapitoly čtvrté „Problém jako nástroj“ (s. 38 – 48), autorka 
se  tu  věnuje  aplikaci  metody  problémového  učení  zvláště  do  projektového 
vyučování a práce na projektech. Uvádí zde také metodické třídění problémů na 
ty, u nichž žáci musejí hledat/nalézt řešení; na ty, u nichž mají z několika řešení 
rozhodnout,  které  a  proč  je  správné;  na  problémy,  u  kterých  žáci  mají 
identifikovat jejich příčiny a na ty, kde je třeba jejich řešení „reaktivovat“.
Pátou kapitolu „Národní a mezinárodní výzkumy aktivního občanství“ (s. 49 – 
51) lze považovat za uzavírající teoretickou část práce.



Šestá kapitola „Průzkum studentského parlamentu“ (s. 52 – 56) obsahuje popis 
průzkumu,  který  autorka  provedla  včetně  závěrů,  vyplynuvších  z jejího 
průzkumového šetření.
Sedmou kapitolu „Výzkum studentských parlamentů“ (s. 57 – 61) považuji za 
velmi důležitou, neboť představuje rozšiřující teoretické zázemí pro průzkumy 
tohoto typu a dobře tak doplňuje kapitolu předcházející. Domnívám se, že by 
však  bylo  právě  z tohoto  důvodu  vhodnější  obě  kapitoly  propojit  v jednu 
celistvější, kde by sedmá kapitola představovala uvozující část kapitoly šesté. 
Připomínku  bych měla  k subkapitole  7.2.  „Hypotézy výzkumu“,  kde  autorka 
hovoří o tom, že „hypotézy mají ověřit“: hypotézy neověřují, nýbrž jsou tím, co 
se ověřuje (průzkumem potvrzuje nebo nepotvrzuje). 
Osmá kapitola „Řešení problémů ve studentském parlamentu – projekt“ (s. 62 – 
72)  představuje  autorčin  vlastní  projekt  ,  dobře  aplikovatelný  do  výchovně-
vzdělávacího procesu a praxe na školách. Autorka v jeho zpracování prokázala 
svou schopnost  aplikovat teoretické, metodické znalosti  do oblasti  projektové 
výuky, konkrétně systematické přípravy projektu, který v uvedeném zpracování 
považuji za podnětnou inspiraci dalším učitelům.

Celkové hodnocení:
Diplomová  práce  M.  Kabelkové  je  přehledně  uspořádána  a  napsána 
kultivovaným  jazykem.  Autorka  v jejím  zpracování  vychází  z odborně 
relevantní  literatury  a  prokazuje  tu  svou  vlastní  pedagogickou  invenci. 
Vzhledem  k tomu,  že  u  nás  nebyl  dosud  proveden  žádný  průzkum  ohledně 
výskytu, stavu a fungování studentských parlamentů na školách (přestože jejich 
uplatňování je doporučováno i kurikulárními dokumenty), považuji tuto práci za 
velmi aktuální.
Předloženou  diplomovou  práci  doporučuji k obhajobě  a  navrhuji  hodnocení 
stupněm „výborně.“

Otázky k obhajobě:
1. Jak byste vysvětlila pojem „občanský éthos“, který zmiňujete na s. 18, 

kde uvádíte, že „občanský éthos je starost o obec“?
2. Jaký  je  rozdíl  mezi  projektovou  metodou,  projektovým vyučováním a 

projektem?

   
V Praze dne 15. 8. 2011

                                                              PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 


