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Celková charakteristika disertace 

Doktorská disertace má 150 stran + 13 nečíslovaných stran příloh, kde jsou uvedeny 

příklady koncepcí etické výchovy RVP pro základní a střední školy, a formuláře sběru dat pro 

kvantitativní část výzkumu. Teoretická přehledová část zahrnuje necelou polovinu rozsahu 

textu. Bibliografie uvádí přes 180 odkazů, převážně českých a slovenských, ale i anglických a 

německých. V textu jsou uvedeny tabulky dokumentující kvantitativní aspekty získaných dat.  

K aktuálnosti zvoleného tématu 

 Téma lze považovat za vysoce aktuální, a stále ještě ne považované za tak prioritní, jak 

to vyžaduje nedostatečně rozvinutá etická kultura velkého procenta našich žáků. Z tohoto 

hlediska jsou podnětné informace uvedené v teoretické části práce o etické výchově v zemích 

OECD. Ale neméně podnětné jsou informace o místě a vážnosti etické výchovy v českém 

školství.  

 Doktorská práce závažnost tématu přesvědčivě dokumentuje. A v závěrečné – 

inovativní části práce – he rozvedeno jak uskutečňovat implementaci etické výchovy do 

každodenní výchovné činnosti školy. 

Ke splnění stanoveného cíle 

Disertace má stavbu předmětně jasně vymezené výzkumné studie. Autor důsledně 

respektuje pravidla vědecké metodologie. V teoretické části autor jasně formuluje, co je o 

tématu známo a na co je třeba zaměřit výzkumné úsilí. Koncepci etické výchovy v současném 

českém školství a zejména problematice etické výchovy jako doplňujícího vzdělávacího 

oboru věnuje 25 stran. Autor se zde velice důkladně a kompetentně zabývá jednotlivými 

oblastmi etické výchovy a etických dimenzí osobnosti. Tato přehledová část disertace 

autorovi umožňuje v další kapitole precizovat cíle a metodologii výzkumu. 

Poznámka pro rozpravu: Aniž to považuji za nedostatek práce, přece jen si dovoluji 

poznamenat, že by autorovo vymezování různých aspektů etické výchovy a zejména 

rozpracování poznatků a námětů pro etickou výchovu jako doplňující vzdělávací obor bylo 
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dobré zohlednit Úmluvu o dětských právech. A v podkapitole o výchovném stylu by bylo 

vhodné se více věnovat i terminologii – v analýze výsledků autor totiž používá termín 

behaviorální problémy a zde se objevuje zmínka o problémovém chování, což mi připadá 

zavedenější a jednoznačnější; v této souvislosti by stál za diskusi, i termín ‚rizikové chování‘, 

který je v některých studiích prosazován zejména v souvislosti se šikanováním, agresivitou i 

atd. 

Postup řešení problému a použité metody 

Autor své výzkumné cíle vymezuje v kapitole 11. – Vymezení problému. Charakterizuje 

je jako explanaci čili objasnění faktorů vlivu etické výchovy na vymezené charakteristiky 

osobnosti žáka a klimatu ve třídě. Aniž to explicitně formuluje, jde mu o realizaci cesty od 

obecného vědeckého cíle k aplikačním cílům, tedy k tomu, co etická výchova je s to změnit 

v osobnosti žáků a v klimatu třídy.  

Kapitola metodologicky standardně charakterizuje výzkumné otázky, proměnné 

výzkumu, včetně zkreslujících proměnných /zde mne zajímá, zda má na mysli to, co se 

standardně označuje jako ‚intervenující proměnné‘/. 

I když se nezamýšlí nad přesahovostí disertací, vnímám ji jako pokud ověřit program, 

metody a postupy, které by mohly ozdravit naši školu a zvýšit etickou a sociální kulturu žáků.  

V další kapitole standardně pojednává o typu výzkumu, z hlediska podílu kvantitativní a 

kvalitativní metodologie. Bylo by zajímavé pro rozpravu, kdyby v této souvislosti 

doktorand vyjádřil, nakolik lze jeho výzkum považovat za aplikační.  

Hypotézy jsou popsány adekvátně, rovněž popis výzkumného vzorku je vyhovující. 

Oceňuji výběr metod – jak dotazníků, tak posuzovacích škál a nominační techniky.  

Je správné, že do charakterizace výzkumného postupu zařadil autor i etické otázky 

svého výzkumu. 

Popis sběru a způsobu zpracování dat odpovídá a vyhovuje standardním nárokům na 

zpracování výzkumem získaných dat a faktů.  

Kapitola o provedení výzkumu, popisu a interpretaci výsledků svědčí o erudici a 

dovednosti používat k analýze dat adekvátní statistické metody a adekvátně je interpretovat. 

Jistě by využitelnosti práce neodborníky v kvantitativní metodologii prospělo, kdyby popis 

zjištěných souvislostí a rozdílů byl proveden s co možná nejsrozumitelnější terminologií. Ale 

to jistě autor provede, bude-li práci publikovat.  

Jednotlivá zjištění jsou adekvátně doprovázena tabulkami, které mají nejen ilustrační, 

ale i vypovídací hodnotu.  
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Zlatý hřeb každé výzkumné studie – totiž interpretace výsledků a diskuse – jsou 

systematické, přehledné a věcné. Svědčí o hluboké orientaci v tématu, nápadité jsou i 

logogramy a kritické zamyšlení nad projektem. 

Poznámka pro rozpravu: Jak už jsem poznamenal v charakteristice zkoumaných 

proměnných, považoval bych za vhodnější, kdyby autor nehovořil o ‚behaviorálních 

problémech‘, ale o ‚problémovém chování‘ – konotace obou těchto pojmů navozují jiné 

asociace a mohou vést i k nedorozumění. Navíc – pro práci škol a event. spolupráci s PPP a 

SPP by bylo jednoznačnější používat termín ‚problémové chování‘.  

Z hlediska event. publikace práce by bylo vhodné zařadit i jasné vyjádření, které 

poznatky jsou významné pro zpřesnění dosavadní teorie a programů etické výchovy, a které 

lze využít pro aplikaci, a také – co by bylo vhodné dále zkoumat. Uvítal bych, kdyby 

doktorand při obhajobě přednesl tyto uvedené náměty. 

Uspořádání, přehlednost, formální úprava a jazyková úroveň práce 

Práce je přehledně strukturovaná v souladu s pravidly metodologie – respektuje tvořivě 

postup: problém – přehled dosavadních poznatků – metoda – výsledky – jejich kritika a 

možnost zobecnění – podněty pro další výzkumy.  

Uchopení tématu a postup jeho rozvíjení odpovídá záměru práce. Přehled dosavadních 

poznatků i jejich interpretace svědčí o schopnosti nadhledu a smyslu pro vzájemné 

souvislosti. I když to autor vysloveně neříká, jde mu i o to, aby čtenáře vedl k jasnému 

rozlišování toho, co je v dané výzkumné oblasti známé a na co výsledky výzkumu poukazují a 

nutí čtenáře k prohloubení a změně nebo ke zpřesnění svých dosavadních znalostí  

Větší průzračnosti a přehlednosti by prospělo, kdyby popis a interpretace zjištění a 

výklad o možných konsekvencích uspořádal doktorand pomocí stylistických signálů. Jasněji 

by to chtělo rozlišit, co soudí on jako autor, a co říkají jiní autoři. Mám zde však na mysli 

signály, které směřují k filosofickým, etickým a koncepčním souvislostem v rámci doporučení 

MŠMT. 

Výsledky disertační práce a její konkrétní přínos 

Disertace přinesla řadu nových informací o pedagogických, osobnostních, vývojových a 

aplikačních souvislostech realizace programu rozvíjení etické a sociální kultury žáků.  
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Práce podle mého soudu přináší mnoho inspirativních podnětů a výzev pro další bádání 

na tomto poli.  

Význam disertace pro praxi a pro další rozvoj vědy 

Disertace seznamuje kriticky a obsažně s pedagogickými, vývojovými a osobnostními a 

souvislostmi realizace etické výchovy v našem školství, a může sehrát pozitivní roli 

v ujasnění způsobů a forem realizace etické výchovy v našem vzdělávacím systému. 

 

Resumé posudku a doporučení práce k obhajobě 

Považuji disertační práci Mgr. Pavla Motyčky za kvalitní vědecký čin, kterým potvrdil, 

že umí komplexně vědecky a metodologicky aktuálně řešit významný teoretický i praktický 

problém a adekvátně o něm referovat. Z meritorního hlediska jsem přesvědčen, že 

shromáždil závažné psychologické, pedagogické, etické, didakticky a odborně zakotvené 

poznatky pro podporu aplikace etické výchovy v českém školství.  

Doporučuji, aby oponentní komise práci Mgr. Pavla Motyčky přijala jako práci 

disertační, a po úspěšné obhajobě a státní závěrečné zkoušce, aby navrhla VR PedF UK  

udělit Mgr. Pavlu Motyčkovi titul PhD. ve vědním oboru „pedagogika“ v souladu 

s příslušnými odstavci Vysokoškolského zákona ČR. 

 

V Brně dne 1. 9. 2013 

 

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., v.r. 


