
Posudek na diplomovou práci Petry Salvetové na téma: 
"Techniky a hry pro ovlivňování koheze třídního kolektivu" 

Autorka diplomové práce si zvolila tematiku zajímavou a u nás zatím v rámci závěrečných 
prací na katedře pedagogiky málo rozpracovávanou. V posledních letech se přeci jen objevují 
dílčí praktické zkušenosti z oblasti sociálně-psychologických výcviků v ~ontextu ovlivňování 
koheze třídního kolektivu, ale spíše jako metodické příručky. Ve své diplomové práCI vyc~ 
autorka zejména z faktu, že systematickým a promyšleným rozvíjením sociální způsobilosti 
dětí a mládeže lze obecně přispět k efektivnějšímu stylu jednání, a to nejen v rámci 
pedagogické interakce či ve školním prostředí. 

Práce jako celek má teoreticko-metodický charakter. Autorka vychází nejen ze studia 
dostupné odborné literatury. ale I z vlastních dílčích zkušeností2 získaných ~ v rámCI 
realizovaných sociálně-psychologických kUrzů s dětmi základní školy. Ve svých záměrech P. 
Salvetová vychází kromě jiného ze stručné analýzy vybraných školských dokumentů, které 
rozvíjení sociální způsobilosti žáků'akcentujl a spatrujl v nI jednu z významnycnáKTíCových 
komponent. Ve vstupních pasážích, které jsou promyšlené a logicky na sebe navazují, 
autorka charakt~zuje stručně vybrariIteoretl~ výCh~iliSka -(třídu jaKo "soclálrií"šKuj:)inu, ---
škohllkhma"apod.). Odkazuje čtenáře k hlubšímu studiu odborné litera!!!ry a prokazuje 
v teoretických kapitofach orientaci v ní (uvádí rovněž literaturu, ze které čerpá náměty r 
sociálních her a cvičení - mnohdy jde totiž o modifikace a přesný zdroj se nalézá obtížně). ! 
Dotýká se stručně i vybraných aspektů projektu "Dokážu to" a významu vzdělávání učitelů l 
pro tuto oblast. 

Těžiště práce je v charakteristice sociálně-psychologického výcviku a dále pak v oblasti 
konkrétní ověřené melQQikY kobeií1iho progra.Ill!.,l...!. Autorka se podílela na obsahove
strukturaci projektu a především na jeho realizaci ve školské praxi, spolu s """"PhTIř:-tt:-
Braunem. Celkově je metoQika programu promyšlena;oDsaIlově na šeoe--íédnotlivé kroky 
navazují. Jaké zkušenosf't ma autorka z hlediska časového zvládnutí programu? (s. 6b~ 
Neoyrprogram příliš náročný pro žáky? Byl připraven program alternativně? Jaký zájem byl 
o zkušenosti s programem od vedení školy a učitelů? Byli na kurzu přítomni i třídní učitelé 
dětí, podíleli se případně na programu a jak? Pozitivně hodnotím i zmínku o nezbytnosti 
supervize ve škole (kap. 2.5) a popis struktury metodiky kohezního programu - přípravná 

fáze, realizační a hodnotící. Ne vždy se tyto fáze shodují, i když úmysl lektorů a učitelů je 
sebelepší a sebepromyšlenější - jakou má autorka zkušenost s tímto? 

Celkově lze práci hodnotit pozitivně. Autorka své diplomové práce střízlivě hodnotí své 
zkušenosti. Co by autorka po vlastních zkušenostech ještě v programu doplnila, které 
zkušenosti se jí osvědčily a co by doporučila tudíž i dalším lektorům a učitelům, kteří se 
podílejí na koncipování i realizaci podobných kohezních programů? 

Závěr: 

Práce splňuje věcná i formální kritéria kladená na diplomové práce a proto ji doporučuji 
k obhajobě s navrženo u klasifikací výborně. L/' 

IIÚtu/ /tl;u~/-· 
Praha 20.8. 2006 Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. 

(vedoucí diplomové práce) 


