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Práce se zabývá zajímavým a společensky důležitým tématem využití osobnostní a sociální výchovy pro 

primární prevenci šikany na školách. Z textu je patrné zaujetí autorky pro problematiku i dobrá 

praktická znalost „terénu“. Text jako celek má své i slabé stránky, z nichž některé mohou být diskusní 

povahy. 

Úlohou teoretické části by mělo být shrnutí a kritická analýza toho, co je v oborovém diskursu známo 

o zkoumané problematice a současně, co naopak známo není a předkládaný výzkum se snaží 

zodpovědět. Tuto roli práce částečně plní, s dále uvedenými výhradami.  

Za dobře zpracovanou považuji zejména část věnovanou problematice šikany a dále souvisejícím 

terapeutickým přístupům. Oceňuji dobré zakotvení v zahraniční i domácí literatuře i přehledné 

zpracování. Naopak za málo podloženou považuji část věnovanou problematice osobnostní a sociální 

výchovy (OSV). Text působí dojmem, jako kdyby OSV byla převážně českým specifikem, jehož hranice i 

metodika jsou vymezeny národními kurikulárními dokumenty a související domácí literaturou.  

Problematika výchovy k osobnostnímu růstu či posilování sociálních vazeb ve skupině je ale 

v zahraniční literatuře velmi frekventovaná a i v domácím prostředí existuje více přístupů k jejímu 

uchopení. Práce by velmi získala, pokud by autorka dokázala domácí i zahraniční přístupy porovnat a 

kriticky vyhodnotit, případně diskutovat empirickou oporu jednotlivých metodických principů, které se 

v této oblasti využívají.  

Je nad rámec posudku vyjmenovávat, které přístupy, směry či postupy by v práci mohly být hodnoceny. 

Nepochybně by neměla chybět celosvětově asi nejrozšířenější metodika dobrodružné výchovy, kritický 

rozbor by ale zasloužily i další přístupy, např. TRIBES, Outward Bound či další směry. Z konkrétních 

konceptů ve vztahu k práci by pak bylo zejména vhodné diskutovat koncept „akčních teorií“, 

„transferu“, „rámování“ a teorii zkušenostního učení ve vztahu k sociální dynamice skupiny a osobním 

determinantům jednotlivce. Na základě provedené analýzy by pak autorka mohla získat i nástroje pro 

vlastní navazující výzkum. Z práce dále není zjevné, je-li autorka seznámena se souvisejícími výzkumy 

dané problematiky. Zkoumalo se v zahraničí či u nás již něco podobného? Jaké jsou výsledky? Co dosud 

není známo? Na tyto otázky práce bohužel nepřináší potřebné odpovědi. 

Výzkumná část práce odráží úsilí autorky i její celkově odpovědný přístup. Oceňuji množství odvedené 

práce a hodiny strávené při pozorování. Autorka velmi pečlivě popisuje metodologická východiska i 

limity své práce. Výzkum považuji za metodologicky korektně zpracovaný a (i přes dále uvedené 

připomínky) představují jeho výsledky cenný příspěvek do odborné diskuse. 

Celkově je bohužel kvalita výzkumu limitována nedostatky teoretické části práce. Pokud by autorka 

například dokázala v teoretické části na základě odborné literatury lépe vymezit metodické postupy 

důležité pro „zosobnění“, mohla by je nyní využít pro stanovení apriorních kategorií pro analýzu 

lektorské interakce s žáky.  

Za klíčové kategorie lze na základě literatury považovat například empowerment (prostor poskytovaný 

žákům pro vlastní řízení procesu učení), práci se skupinovou dynamikou, rámování aktivit, vedení 

transferu, propojování tématu se žákovskými koncepty a zkušenostmi, úroveň (modus) prožitku, typ 



otázky a další. Domnívám se, že takto stanovené kategorie by byly pro analýzu vhodnější, než ty, které 

autorka použila. Mimo jiné by pomohly identifikovat nedostatky v lektorských výkonech, které lze tušit 

v přepisech interakce lektorů se žáky (např. používání uzavřených, manipulativních, příliš osobních 

otázek).  

Svědčí o autorčině citlivosti i zkušenosti, že se jí i bez lépe stanovených apriorních kategorií podařilo 

některé z těchto nedostatků pojmenovat (např. některé chyby ve vedení reflexí aktivit). Větší propojení 

s teorií by pak umožnilo dát analýze potřebnou hloubku a vyhnout se poměrně obecnému závěru, 

vyjadřujícím dobře známé skutečnosti. Je například zřejmé, že „zosobnění určitého tématu“ mohou 

podporovat specifické aktivity, z tohoto principu vychází snad všechny směry zkušenostního učení. 

Úspěšnost jejich volby je ale podmíněna řadou faktorů, od fáze vývoje skupiny, přes osobnostní 

determinanty jejích členů, jejich předchozí zkušenosti, aktuální kontext, atd. Důležitou roli hraje také 

vzájemná provázanost aktivit a provázanost programu s dalšími částmi školního kurikula.  

Autorka velmi oprávněně poukazuje na důležitost vhodných forem otázek či výroků lektora. Celá 

problematika je ale opět komplexnější: roli hraje také pořadí otázek, návaznost na předchozí procesy 

ve skupině atd.  

Celkově si také myslím, že nelze hodnotit probíhající interakce bez popisu samotných zkoumaných 

programů, ze kterých by byl zřejmý jejich kontext. 

Je škoda, že autorka, která bezesporu prokázala značné nasazení, zůstala v mnohém na povrchu. Práci 

nicméně považuji i přes uvedené připomínky za zajímavou. Domnívám se, že splňuje požadavky 

standardně kladené na disertační práce a doporučuji ji k obhajobě. 

Hodnocení: prospěla. 

Otázky k obhajobě: 

 Jaké vidíte podobnosti mezi pojmy „zosobnění“, používaným v rámci diskursu OSV, a 

„transfer“, uplatňovaným v diskursu dobrodružné výchovy? Které faktory napomáhající 

úspěšnému transferu1 by bylo možné uplatnit i pro „zosobnění“ probíraného tématu? 

 Jakým způsobem je v českém prostředí ověřována efektivita programů OSV zaměřených na 

primární prevenci sociálně patologických jevů? Na základě analýzy relevantních mezinárodních 

periodik porovnejte situaci v České republice a v zahraničí. 

 

V Liberci, 9.5.2016 

Jan Činčera 

      

 

                                                           
1 Srv. Priest, S. & Gass, M.A. (2005). Effective Leadership in Adventure Programming. Champaign: Human Kinetics. a Gass, 

M.A. (1985). Programming the Transfer of Learning in Adventure Education. In Kraft, R., & Sakofs, M. (Eds.)  The Theory 
of Experiential Education. Boulder: Association for Experiential Education, pp. 166-172. 

 

 



 


