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Jaký vztah vnímá diplomatka mezi pozitivním klimatem a výukou OSV?

Co vedlo diplomatku k tomu, že zahrnula kooperativní učení, komunitní kruh a důvěrovky  
pod shrnující název „metody přispívající k pozitivnímu klimatu“? 

Jak lze tyto termíny (kooperativní učení, komunitní kruh a důvěrovky) definovat?

Cíl práce „syntéza poznatků z různých oblastí věd o člověku nabízejících ucelený pohled na 
zvolenou problematiku z níž by se dalo vyjít při plánování lekcí OSV“ (str.9) koresponduje 
s obsahem práce. Cíl práce byl naplněn. Vzhledem k šířce cíle, který je rozpracován v pěti 
dílčích cílech, je práce velmi obsáhlá.
Struktura práce
Stěžejní část teoretické části práce (kapitoly tři a pět) shrnuje dostupné poznatky o OSV, 
jejích východiscích, metodách, formách atd. Struktura této části textu se shoduje s výukou 
OSV na katedře a s literaturou, která se tomuto tématu věnuje, nepřináší nové poznatky.
V kapitole o psychologických specificích mladšího školního věku oceňuji vystihnutí 
důležitých poznatků pro výuku OSV. 
V kapitole Bezpečí při práci s tématy OSV (kapitola šest) diplomantka vystihuje doporučení 
pro psychickou bezpečnost, vychází významně z jednoho zdroje literatury. Navazuje 
podkapitolami o metodách, které přispívají k budování pozitivního klimatu ve třídě, které 
vnímá jako hlavní podmínku psychické bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že je v práci přímo 
zařazena kapitola o metodách a formách OSV (kapitola pět), ocenila bych zařazení těchto 
podkapitol spíše do této části práce. Považuji za poněkud nepřesný název „metody 
přispívající k pozitivnímu klimatu“ pro kooperativní učení, komunitní kruh a důvěrovky.
Praktická část obsahuje ukázku tří programů pro první dva ročníky ZŠ. Autorka uvádí, že 
cílem praktické práce je ilustrace, jakým způsobem se může s tématy OSV pracovat a jedná 
se pouze o příklad. Tento cíl je naplněn. Autorka v praktické části nepopisuje, jak konkrétně 
vychází z teoretické části práce (nenaznačuje konkrétní styčné body). Uvádí, že se jedná o 
její praxí podložené poznání, které však nereflektuje. Domnívám se, že autorčina reflexe 
provedených aktivit by práci výrazně obohatila.
Potěšily mě popsané aktivity, které propojují rozvoj dovedností s obsahem a metodami 
předmětu (např. str. 111, 117 atd.)
Ocenila bych, kdyby byla praktická část přehledněji uspořádána – častokrát jsem se přesně 
neorientovala v tom, co je cílem aktivity z hlediska OSV a vzdělávací oblasti a jak přesně 
aktivita probíhá.
Ocenila bych, kdyby byla nastíněna struktura jednotlivých kurzů včetně vztahu mezi 
podtématy kurzu – hlavním cílem – konkrétními cíli a metodami. 
Myslím si, že kdyby v praktické části autorka uvedla méně programů, aktivit a technik, ale 
hlouběji ukázala jejich vztah k teoretické části textu a obohatila je o svou osobní reflexi, 
přinášela by práce nový pohled na praxi OSV, a byla by o to bohatší.
V závěru práce se autorka neodkazuje na cíl práce, neshrnuje poznatky v ní uvedené, ale 
naznačuje filosofický přesah práce.




