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1) Co říkají výsledky výzkumů PISA o kázni a nudě žáků ve škole? Dochází v průběhu 
let k nějakému vývoji? 

2) Dokázala by autorka porovnat vlastní závěry se závěry jiných podobných výzkumů?
3) Jak nejlépe „bojovat“ s nudou žáků ve škole? 
4) Jaké může mít nevýhody skupinový rozhovor, který autorka použila ve svém 

výzkumu?
5) Když mluvíme o etice pedagogického výzkumu, vystačíme si se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů?

Předkládanou práci s názvem Žákovské percepce projevů nekázně ve vyučování na 
základních školách hodnotím celkově jako průměrnou.

Na práci oceňuji zjevnou snahu o pečlivost při zpracovávání textu (návaznost 
kapitol, správné citování autorit apod.), dobře postavenou a poctivě  zpracovanou 
empirickou část i snahu zaměřit se v tématu na oblast, která byla dle autorky málo 
probádána. 

Za hlavní nedostatky práce považuji především absenci hlubší analytické práce 
nad tématem, větší počet sekundárních zdrojů v teoretické části, malou propojenost 
teoretické a praktické části a fakt, že autorka téma neposouvá nikam dál a nepřichází 
s ničím novým, přestože to bylo jejím záměrem. 

Ačkoli se autorka kriticky staví k autoritám zabývajícími se tématem kázně - „autoři 
se neustále citují a tak často zjistíme, že se dočítáme stejné poznatky“ - sama v teoretické 
části pouze „opisuje“ poznatky zmíněných autorit, hlouběji s nimi nepracuje a čtenář se tak 
nedozvídá nic nového. Bohužel ani autorčina snaha zaměřit se na oblast, která byla málo 
probádána – tedy pohled žáků samotných – ve skutečnosti není ničím novým a není ani 
pravdou, že by se autoři nedostatečně zabývali žákovskými pohledy na kázeň/nekázeň, jak 
autorka deklaruje. Vždyť tolikrát zmiňovaný prof. Bendl vychází z výsledků výzkumů, které 
prováděl se žáky a kde ho zajímaly i názory žáků samotných. O tomto tématu, včetně toho, 
že se žáci ve škole nudí, se opakovaně dozvídáme např. z mezinárodních průzkumů PISA. 
Výzkumy nudících se žáků se mimojiné zabývá i autorkou zmiňovaná doc. Pavelková. 
Navíc je třeba podotknout, že tímto tématem (včetně zaměření na žákovské pohledy) se 
zabývalo již vícero autorů ve svých diplomových pracích.

Autorce bych proto pro příště doporučovala provést si předem lepší rešerši ke 
zpracovávanému tématu, pracovat více s primárními zdroji a v diskusi výsledků pak provést 
především diskusi s literaturou a s již provedenými výzkumy.


