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Úvod

Téma hodnocené  práce je v současnosti v kontextu zavádění etické  výchovy do českých škol 

velmi  aktuální.  Mimo  jiné  proto,  že  prozatím  v této  oblasti  absentují  práce,  které  by 

věrohodným  a  akceptovatelným  způsobem  mapovaly  efektivitu  výuky  etické  výchovy 

směrem k žákům. Z tohoto pohledu je tedy volba tématu práce vysoce žádoucí a potřebná. Na 

druhé  straně  je  třeba  konstatovat,  že  zpracování  zvolené  problematiky  je  metodologicky 

mimořádně náročné až  „rizikové“. 

Koncepce a obsah práce 

Práce je členěna - vedle Úvodu a Závěru - na tři základní části: teoretickou,  výzkumnou a 

inovativní  s celkovým rozsahem 150 stran  textu (+ 3 přílohy v rozsahu  13 stran). 

Teoretická část práce je rozdělena na deset základních kapitol,  které jsou dále členěny na 

řadu  podkapitol.  P.  Motyčka  postupuje  od  obecnějších  pohledů  na  zpracovávanou 

problematiku (výchovná funkce školy, role učitele, personální, sociální a etické kompetence, 

školní třída jako sociální skupina) k otázkám úžeji spjatým s etickou výchovou (definování 

etické  výchovy,  problém její  implementace,  postavení  etické  výchovy v zahraničí,  situace 

v České republice, etická výchova v RVP jako doplňující  vzdělávací obor) až po závěrečnou 

kapitolu teoretické části nazvanou Aspekty lidského vývoje pro edukaci v etické výchově. 

Poznámky a připomínky k teoretické části práce:  

1) Teoretická část  disertační  práce je zpracována v logické posloupnosti  s dostatečnou 

oporou o relevantní - převážně tuzemské a slovenské - prameny. Ostatní zahraniční 

zdroje  jsou zastoupeny v řádu jednotek. Celkový počet  titulů, které jsou uváděny v 

použité literatuře se blíží dvěma stům. 



2) Lze konstatovat, že P. Motyčka téma etické výchovy ve své podstatě i v příslušných 

kontextech  dostatečně  ovládnul  a  na  řadě  míst  demonstroval  schopnost  obohatit 

zpracovávané téma o nové úhly pohledu a zaujmout vlastní stanoviska. Týká se např. 

kapitol,  ve  které  autor  otevírá  otázku  tzv.  etických  kompetencí,  poučný  vývoj 

implementace EtV a problému s ní spojených na Slovensku atd.  

3) Jako  problém  formálně-obsahový  celé disertační  práce  považuji  úplnou  absencí 

přímých  (doslovných)  citací,  což  je  překvapivé  a  neobvyklé  zejména  tam,  kde  se 

vymezuje  základní  pojmový  aparát.  Tedy  týká  se  takových  pojmů  jako  etická 

výchova, prosociálnost, altruismus atd. 

4)  S uvedeným  souvisí  úzce  pojaté  vymezení  pojmu  etická  výchova.  Postrádám 

především zamyšlení nad  relací mezi etickou výchovou a mravní výchovou.  Autor 

sice  nabízí  přehled  výuky  etické  výchovy  v různých  zemích  s různými  názvy  a 

obsahy, ale na příkladu příliš stručné charakteristiky výuky etické výchovy v USA lze 

demonstrovat  jeho  nereflektování  „jiných“   přístupů  k etickým  tématům,  které  se 

„skrývají“  zejména  v  anglosaském  prostoru  pod  výchovou  charakteru  (character 

education), výchovou k hodnotám (values education) a již zmíněnou mravní výchovou 

(moral education).

5) Text disertační práce pak vlastně nabízí  pouze jeden model etické výchovy,  i když 

osvědčený. Chybí zamyšlení nad možnými alternativami.

6) Na druhé straně jsem si plně vědom, že model etické výchovy převzatý od R. Roche 

Olivara  a  L.  Lencze   se  stal  v ČR  i  zásluhou  P.  Motyčky  základem  zpracování 

doplňujícího  vzdělávacího  oboru  v RVP.   Takže  je  přirozené,  že  je  mu  věnována 

klíčová  pozornost,  neboť  právě  efektivita   implementace  tohoto  DVO  v českých 

školách je v empirické části  posuzována.  

7) Konkrétní výhrada se týká zkreslujícího tvrzení na s. 62 „Adolescenti starší šestnácti 

let jsou ve stádiu autonomie“.  Přechod od heteronomie k autonomii je kontinuální a 

začíná u někoho dříve (již na 1. stupni ZŠ), u jiného později a někteří  šestnáctiletí 

(včetně starších) nikdy do stadia plnohodnotné autonomie nedospějí.   

Empirická část  práce je rozdělena na devět kapitol ve struktuře, která odpovídá  očekáváním 

kladeným  na  výzkumnou  proceduru  ve společenskovědní  oblasti.  Doktorand  vymezuje 

problém, stanovuje cíle výzkumu, formuluje výzkumné otázky a základní proměnné (včetně 

tzv. zkreslujících proměnných). Svoji metodologickou zdatnost dále dokumentuje výstižnou 

komparací kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Následně přechází k formulaci  hypotéz, 



výzkumných metod  a k charakteristice výzkumného souboru. Dále seznamuje s realizovaným 

výzkumným postupem (předvýzkum, vlastní výzkum), způsobem zpracování získaných dat a 

s výsledky a jejich interpretací.

Poznámky a připomínky k empirické části práce:  

1) Výzkumná část práce je zpracována na velmi solidní úrovni v souladu s nároky, které 

jsou na výzkum v dané oblasti  kladeny.  Autor dokazuje,  že je metodologicky plně 

orientován  a  dobře  vybaven.  Je  skutečností,  že  ověřovat  účinnost  výuky  etické 

výchovy v rozsahu jedné hodiny týdně po dobu jednoho školního roku není snadné. 

Jsou  zde  mnohá  úskalí,  na  které  autor  sám  upozorňuje  především  v kapitole 

Zkreslující proměnné. 

2) Konkrétně  je  možno  ocenit  snahu  prozkoumat  stanovené  proměnné  pomocí  tzv. 

triangulace a propojením metod kvantitativního výzkumu s  metodami (resp. metodou) 

kvalitativní. 

3) Určité  rozpaky  shledávám  při  posuzování  smysluplnosti  předvýzkumu,  jehož 

výstupem byla poměrně výrazná redukce původních záměrů. 

4) V případě  aplikace  dotazníku  pro  učitele  SDQ  není  zřejmé,  kolik  učitelů  tento 

dotazník v experimentální a kontrolní skupině vyplnilo. 

5) Větší  přehlednosti  uváděných  tabulek  se  statistickými  hodnotami  by  prospělo 

standardní  uvádění  počtu  respondentů  (n)  a  dále  označení  výskytu  statisticky 

významných rozdílů na příslušné hladině významnosti.  

6) Jak výše uvedeno autor si je vědom nezbytné obezřetnosti při interpretaci získaných 

výsledků  a  sám na  tuto  skutečnost  upozorňuje  a  podrobně  výsledky  komentuje  a 

poctivě  hledá  i  důvody,  které  neprokázaly  v hypotézách  předpokládané  výstupy. 

Nicméně  v případě  např.  dotazníku  CES  považuji  za  důležité  pokusit  se  hledat 

explicitnější  vysvětlení  pro  skutečnost,  že  ve  vztahové  oblasti  u  experimentální 

skupiny k významnému pokroku nedošlo, ale v dimenzích zaujetí žáka školní prací a 

orientaci  žáků  na  úkoly  se  tak  stalo,  přičemž  koncept  etické  výchovy  v  DVO  je 

postaven především na rozvoji vztahů, komunikace, prosociálnosti atd. 

7) Rovněž oceňuji opatrnou interpretaci  - sice nejednoznačných - nicméně rozdílů ve 

prospěch změn v pohledu učitelů na tzv. behaviorální problémy. Zde se opravdu dalo 

očekávat, že učitelé etické výchovy budou mít - byť podvědomou tendenci -„vidět“ 

pozitivněji vlastně výsledky své práce.  



Inovativní část práce 

Na ploše necelých čtyř stran textu se P. Motyčka zamýšlí nad dalším možným směřováním 

etické  výchovy  v české  školství.  Doporučuje  propojit  všechny  doposud  roztříštěné 

participující  síly jak z oblasti  praxe,  tak např.  z akademické sféry.  Dále navrhuje rozšíření 

kurikula  o další  témata (např. etické ctností)  a aktualizování  hodnotové reflexe směrem k 

prožívaným problémům žáků a také větší odbornou „ukotvenost“ (nabídnout hlubší teoretický 

základ  starším  žákům,  dopracovat   didaktiku  oboru  a  rozvíjet  systematicky  pedagogický 

výzkum). Zvláštní pozornost pak bude třeba věnovat inovaci přípravy pedagogů.   

Formální stránka práce

Po formální  stránce práce splňuje obvyklá kriteria a normy.  Text je zpracován pečlivě,  je 

vybaven tabulkami. Pokud se objevují nedostatky jsou pouze méně závažné  (o některých viz 

výše).  Povětšinou se jedná o neopravené „překlepy“ (viz s. 14, 15, 24, 34, 44, 54, 55, 70, 76, 

84, 85, 86, 102, 108!, 113, 129). Uvedené  chyby v zásadě neovlivňují  celkové  pozitivní 

vyznění formální úpravy práce.

Otázky do obhajobě

a) V čem spatřuje autor hlavní přínos své disertační práce?

b)  Jaké korekce  ve výzkumné  části  práce  by autor  uskutečnil  na základě  získaných 

zkušeností z realizovaného výzkumu?

c) Jaké jsou silné resp. slabé (rizikové) stránky pro další úspěšnou implementací etické 

výchovy v prostředí českého školství? 

Závěr

Mgr. Pavel Motyčka jako zkušený pedagog a lektor etické výchovy zpracováním zvoleného 

tématu  své  disertační  práce  prokázal  dostatečné   schopnosti  nezbytné  pro  úspěšnou 

vědeckovýzkumnou  činnost.   Předkládaná  práce  odpovídá  náležitostem  a  požadavkům 

kladeným na disertační  práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji, v případě úspěšné 

obhajoby, udělení vědecko pedagogické hodnosti doktor (Ph.D.).   

V Hradci Králové 15. 8. 2013                                   Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.


