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1. Autorka by měla stručně představit výsledky svého empirického šetření. 
2. Jaké funkce plní rituály ve škole?  
3. Jak by autorka vymezila vztah mezi pedagogickým rituálem a pedagogickou rutinou? 
4. Kteří významní sociologové (filosofové, religionisté) se zabývali problematikou 

rituálů? Vyberte jednu vlivnou teorii a stručně ji představte. 
 

 
Diplomová práce E. Typlové Komárkové pojednává o exkluzivním (významem i četností 
zpracování v diplomových pracích) tématu, o rituálech ve školním prostředí, konkrétně 
v prostředí malotřídních škol. Seznamuje čtenáře s psychosociálními teoriemi rituálů a 
opírá o ně prezentaci jejich typologií, zabývá se funkcí rituálů v životě člověka. Chválím 
zejména pasáže o vztahu mezi rituály a působením skrytého kurikula, opřené především o 
nosné Kaščákovy studie. 
V praktické části se autorka věnovala průzkumu zacílenému k získání přehledu o 
„způsobech vnímání rituálů ve škole samotnými aktéry, a to učiteli.“ (s. 47) Využívá metody 
rozhovoru a snaží se zjistit, jaké rituály učitelé ve své práci reflektují a zda je jim obsah 
těchto rituálů zcela zřejmý. Formulace otázek jsou korektní, menší nedostatky lze shledat 
v metodologii „připravných prací“, zejm. v rovině absence charakteristiky výzkumného 
vzorku. V práci zůstalo několik překlepů a nezvyklých či vysloveně hovorových formulací 
(jméno „Eriksen“ i „Erikson“), děti si „osvojují tzv. Bernsteinův kód řeči“ (s. 17), „o rutinně“ 
(s. 36), vazba: „rituál není o dialogické komunikaci, ale o...“  (s. 66) aj. 
Výhradu bych měl ještě k poněkud stručnému a pouze rekapitulujícímu závěru, který se 
smrskl na krátká resumé jednotlivých kapitol. Autorka ale připojila navíc diskusi k závěru, 
což je v DP počin chvályhodný a ojedinělý. Nadhozená témata by ovšem bylo dobré ještě 
více rozvinout. 
Celkově jde o práci výbornou, čtivou a přínosnou jak pro pedagogickou teorii, tak učitelskou 
praxi. Autorka prokázala dobrou obeznámenost s kvalitní a reprezantativní literaturou a její 
empirické šetření lze rovněž hodnotit jako přínosné. Doporučuji tuto práci k obhajobě 
s návrhem hodnocení výborně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


