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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Pokud dle autorky „je však důležité mít na paměti, že učitel může „oplývat“ 
sebelepšími vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi a žáci budou neukáznění i v jeho 
hodinách”, jaký má smysl podrobit nekázeň jako jev školní praxe systematické 
reflexi, nelze-li se na tento jev nijak připravit?

2. V čem spočívají specifika neukázněného chování u žáků v období puberty a rané 
adolescence?

3. Jaká doporučení udržení školní kázně, která nejsou reflektována odbornou literaturou, 
lze zformulovat na základě dat získaných empirickým šetřením?

Hlavní přínos diplomové práce:
Diplomová práce se dívá na problematiku kázně a nekázně z netradičně, z hlediska percepce 
tohoto jevu u žáků osmých a devátých tříd základních škol. Tento aspekt textu považuji za 
nejcennější, a to ve vztahu k zajímavým empirickým zjištěním, která obohacují dosavadní 
poznání překročením hranic tradičního diskursu problematiky kázně a nekázně. 

Hodnocení diplomové práce:
Teoretická východiska jsou pojata spíše kompilačně, autorka pracuje s reprezentativní 
teoretickou bází, avšak zejména domácí provenience. Oceňuji samostatnější vstupní rešerši 
tématu a závěrečné funkčí shrnutí nejdůležitejších teoretických aspektů problematiky.

Empirická část je dobře zakotvena nosnými výzkumnými otázkami, které jsou pečlivě 
zodpovězeny. Cíle výzkumu jsou formulovány dostatečně konkrétně, vzhledem k 
prezentovaným zjištěním lze konstatovat, že byly splněny. Zajímavé a pro praxi přínosné je 
postižení distinkcí v percepci a vysvětlení projevů a příčin nekázně u žáků ukázněných a 
neukázněných. 

Jako vedoucí práce pozitivně hodnotím zaměření autorky na problematiku nekázně „všedního 
školního dne“, která je v současné literatuře spíše na okraji, přiměřenou četnost konzultací, 
pečlivé zpracování materiálu prostřednictvím velmi detailního kódování i ochotu korigovat 
jednoduché dotazníkové šetření náročnějšími skupinovými rozhovory, které umožnily hlubší 
vhled do percepce nekázně a chápání učitelské autority.

Náměty k rozpravě:
Z hlediska teorií morálního vývoje kladu otázku, zda neukáznění žáci odmítají odpovědnost 
(tradiční diskurs) či zda naopak neprojevují větší míru samostatnosti v úsudku a hodnocení 
učitelské autority než žáci ukáznění. A dále: jaké faktory přispívají u ukázněných žáků k 
úspěšnému vyrovnání se s nudnou výukou a s problematickými projevy učitele, na rozdíl od 
žáků považovaných za neukázněné?

Dílčí připomínky:
Přílišné odstavcování textu je místy na škodu logice výkladu. K jazykové stránce viz 
standardizovaná část posudku. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: v případě úspěšné obhajoby výborně.
V Berouně, 11.1.2014 ________________________

PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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