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Jaký je význam rituálů ve školním prostředí? 
Existují specifické rituály pro malotřídní školy? 
Jak učitelé reflektují význam rituálů na základním stupni? 

 
Diplomantka předložila práci z prostředí, které důvěrně zná  - z prostřední 
malotřídních škol. V úvodní části práce popsala nejen vývoj, ale i specifika 
malotřídních škol v současnosti. Následně se z nejrůznějších aspektů zabývala 
problematikou rituálů – a to jak z hlediska sociologického, tak psychologického a 
pedagogického. Vhodně poukázala na skutečnost, že samozřejmost vykonávání 
mnoha rituálů neznamená, že jejich aktéři jsou si vědomi jejich dopadu a významu. 
Rituály přesto v socializaci dítěte hrají významnou roli a jejich funkce autorka 
s oporou o odbornou literaturu zasvěceně popisuje. V malém šetření, kdy 
shromáždila výpovědi učitelů o rituálech a jejich významu, je dobře ilustrováno, jak 
učitelé na rituály nahlížejí, co si od nich slibují a co vše pod ně zařazují. I když 
v textu postrádám přesnější popis zkoumaného vzorku učitelů, klady práce výrazně 
převažují. Oceňuji kultivovanost slohu, přesnost vyjadřování a schopnost autorky jít 
k jádru problémů. Považuji text za přínosný jak v těch částech, kde analyzuje 
aktivity malotřídních škol, tak v těch, které jsou věnovány rituálním činnostem ve 
školním prostředí. Závěry práce přesně shrnují vše, co práce obsahuje. Oceňuji i to, 
že autorka k závěrům připojila kritickou reflexi práce, kde nastiňuje další perspektivy 
možného zkoumání rituálního chování. Práce splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce a lze ji navrhnout k obhajobě. 
 


