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(posudek oponenta) 
Při komentování práce budu postupovat v "chronologii" textu: 
Úvodní část práce: 
- V úvodu bych uvítal jasné a stmčné vymezení badatelského cíle autorky. Autorka sice 
oceněníhodně uvádí propagační cíle diplomové práce (na co chce upozornit svým textem), ale 
už zdaleka ne tak přehledně formuluje, co je cílem z hlediska "odborného" (co chce 
vyzkoumat). Místo definic cílů spíše popisuje obsah kapitol. 
- S tím souvisí i další poznámka: Autorka se pustila na bezpečné pole. Na pole všeobecně 
uznávaných pravd (příklad jedné z nich: psychohry lze využívat nejen v základní škole, ale i 
na učilištích atp.). A dále na pole, které užje poměrně dobře stmkturované jak z hlediska cílů 
tak z hlediska nabídky postupů kjejich naplnění (viz přehled technik). Již v této fázi četby 
text se zdá, že nemusela tedy prakticky sama mnoho vymýšlet, neboť použila vesměs hotové 
"elementy". 
- V úvodu formulované náznaky problémů k řešení jsou právě výše popsané povahy. Např. 
Str. 7 - cituji: " ... aby uváděné ... poznatky podpořili /!!/ mé tvrzení, že rozvoji osobnosti by 
měla být věnována mnohem větší pozornost, již při samotné přípravě pedagogických 
pracovníků ... ". 
Tyto skutečnosti nepredikují automaticky "špatnou diplomku". Predikují však to, že tyto 
diplomové práce často de facto nic neřeší, jen (znovu)popisují nějaký běžný (tedy časti o 
obecně známý) výsek reality. 
- U kapitoly č. 1, která se má věnovat vztahu "koheze-dokumenty", si kladu otázku, proč 
autorka pracuje jen s Bílou knihou. Ta se "koheze skupin" ve školách dotýká skutečně jen 
velmi obecně. Přitom kupř. v opomenutých rámcových vzdělávacích programech se teze, 
které autorka obecně formuluje v úvodu diplomového textu, přímo konkretizují. 
- Od s. 9 - Je škoda, že autorka v této části práce pomíjí i průřezové téma RVP ZV i GV 
"osobnostní a sociální výchova". Osobnostní a sociální výchova má přímo v "popisu práce" 
jak dynamiku skupiny tak různé stavební kameny koheze skupiny. A doslova (!) je uváděna 
jako nástroj primární prevence. Přitom nepočítá jen s aktivní účastní psychologů nebo 
speciálních pedagogů, ale s účastí pedagogů vůbec (jak se na mnohých školách již řadu let 
děje např. v třídnických hodinách, v různých kurzech - adaptačních a jiných apod.). 
Střední část práce: 
- Od s. 13 do str. 52 (!!!) 
- Těmito stranami uvozené části práce obsahují • buď velmi obecné, známé, ale místy 
odbornou literaturou nepodložené teze (např. část 3.4). • Nebo jsou tyto části kompilované 
z několika základních odborných textll a zabývají se vysvětlováním základních pojmll. 
Všechno je tu "dobře", neboť to formulovali odborníci jako Pelikán, Pnkha atd. Nicméně 
dokázal bych si představit, že kompilace bude místy pečlivější: 
- PFíklad: na str. 28 se pod názvem "Dynamika skupiny" náhle přejde ke konkretizaci popisu 
pouze jednoho z jevů dynamiky, totiž ke komunikačním schémattlm (ze tří stran o dynamice 
schémata zaberou jednu). Současně se přechází k -nadpisem ovšem nedefinovanému -
dalšímu tématu, které bych sám nazval" co byl umět učitel ve vztahu k dynamice ". Z toho, co 
by měl umět, se zřejmě v konkretizované podobě popisuje jen ona" znalost komunikačních 
schémat ve skupině". Dále zůstává text na obecné rovině typu" ... nutžeme si všimnout, že 
někteFí žáci se do dění ve třídě zapojují občas, někteří třeba VLibec ne ... " atd. 
- Drobná polemika s "oficiálními" pojmy se objevuje na str. 37. Oponent ji vítá jako paprsek 
samostatného uvažování vklíněný mezi teze a názory žijících i nežijících klasikll. 
- Str. 41: Ad projekt Dokážu to? Mám výhodu znalosti "zevnitř" a využiji ji k informování 
autorky: 



- v projektu se neakcentovala(f) pouze cesta samostatného předmětu OSV; akcentovaly se 
celkem tři, resp. čtyři ntzné cesty - předmět byl jednou z nich!! (ostatně, je i variantou 
doporučenou RVP); 
-- ve zmiiíovaném projektu byl aje " v podstatě využíván" (str.41) sociální výcvikjako základ 
především sociálními psychology zde pllsobícími; jiní aktéři projektu ale přinášeli do systému 
techniky tzv. "kritického myšlení ", další nejen" hraní rolí", ale" estetizované dramatické 
hry", jiní" outdoory ", další" osobnostně rozvojové metody výuky běžných vyučovacích 

v I v O" I fl / v v. b' I . d /111 prec< metu ... /cestzny, 10 ogze at .... ; 
samozřejmě - sociálně psychologické techniky jsou nezastupitelné, ale výhodou OSV je právě 
metodická eklektičnost. 
S onou výhodou znalosti zevnitř chci jen autorku upozornit, jak je snadné některé skutečnosti 
zkreslit, pokud si jev náležitě neprostuduji ... doufejme, že se tento efekt neopakuje v práci 
častěji. 

Tento odstavec však nechávám mimo závěrečné hodnocení. 
Závěrečná část práce: 
Od str. cca 53 - 77. 
- Tato část je věnována popisu praktického programu. 
- Str. 64-65 - Pojmy "zpětná vazba" a "reflexe" jsou poněkud narychlo definovány v rámci 
praktického popisu programu, ačkoliv by - jako klíčové jevy učení v interakčním výcviku -
měly nepochybně být komentovaně definovány zřejmě již v části zabývající se metodikou 
vedení takovýchto programů. 
- Dále následuje popis programu. Tento program je solidní. Je celkem tradiční, nevymyká 
běžným standardům (podle mé zkušenosti ani směrem dolů ani směrem vzhůru). 
- Doporučuji zvážit používaný typ formulce cílll (např. od s. 68n nebo v příloze 1). Uvádíte 
cíle v rovině své činnosti, nikoliv cíle v rovině konkrétních VýStUPll, kterých by mělo(!) být 
Vaší činností dosaženo. 

Závěry oponenta (v nichž se vyjeví též jeho posuzovací kriteria): 
Tento typ prací se obtížně hodnotí. Struktura pojmů je známa, autor/k a ji nemusí 

specificky vytvářet. Teoretická struktura je pak tedy zpracována v rozsáhlých partiích textu, 
které jsou kompilované. Na jednu stranu je to pochopitelné a samozřejmé. Pokud se však 
teoretické přístupy nekonfrontují či alespoň nekomentují, neřku-li již předběžně neaplikují 
konkrétně(!) na praktickou část práce, pak se autor diplomky ztrácí za "správnými" slovy 
jiných autorů. V práci kolegyně Salvetové to tak je ve většinové části textu. Já ale nemám 
hodnotit Průchu nebo Mareše, nýbrž Salvetovou. 

Praktická část práce je pak popisná. Popisovaná činnost je složená ze standardních 
postupll. Je tu minimum zobecnění (spíše jednoduché zachycení vlastní zkušenosti). V zásadě 
je tu (v případě kol. Salvetové) všechno "dobře". Avšak z hlediska diplomového výstupu 
v mgr. úrovni (viz definice mgr. stupně studia) je osobní přínos diplomatky, navíc po letech 
zkušeností s podobnými poměrně jednoduchými strukturami, opět "ne příliš mohutný" 
(přitom dodávám, že nijak nepodceňuji praktický význam kurzu a možnou namáhavost jeho 
realizace - tu však nehodnotím, nejsem "supervizor" kol. Salvetové). 

Sub specie toho, co bylo řečeno, vidím práci kol. Salvetové spíše jako "rozšířenou 
bakalářskou". A tak ve vztahu k mgr. výstupu navrhuji předběžně klasifikaci 
velmi dobře. 

V Brandýse n.L, 6.9.2006 Josef Valenta 


