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Ve svém posouzení opominu kvalitní a chvályhodné stránky předložené kvalifikační 

práce – ty jsou patrné z výsledného hodnocení. Soustředím se proto spíše na místa 

diskutabilní, slabší, či na ta, na která mohu snadno odkázat jako na nedokonalá. Raději 

však hned na začátku připomenu, že práci považuji za znak velkého množství úspěšně 

vynaloženého intelektuálního, organizačního i časového úsilí. 

1. Výsledky práce  

Autorka si vybrala konkrétní téma šikany coby možný obsah lektorsky realizované osobnostní 

a sociální výchovy a zkoumala proces zosobnění v pedagogickém procesu, konkrétně u žáků 

5. až 7. tříd základní školy. Cílem práce bylo „prozkoumat, jakým způsobem proces 

zosobňování probíhá“ (s. 58). Výsledky (s. 93-119) poměrně přesvědčivě deklarují, že 

stanovený cíl byl naplněn. 

Přesto, mám-li být upřímný, si kladu otázku, zda lze princip zosobnění vysledovat opravdu 

z pozorování a výpovědí lektorů – zda by nebylo vysoce obohacující, kdyby byly rozhovory 

realizovány rovněž s dětmi, tedy s těmi jedinci, kteří jako jediní mohou téma skutečně a 

bytostně zosobňovat, nikoliv zosobnění pouze napomáhat. Chápu však veškeré 

metodologické, procesní i etické obtíže, které by takový rozměr práce zatížily.  

2. Struktura práce: 

Práce přiměřeného rozsahu (129 stran) je strukturována dle obecných doporučení týkajících 

se odborných textů, avšak s určitými odlišnostmi, které mi nejsou zcela srozumitelné.  

Po části zaměřené na teoretická východiska (v tomto případě rekapitulace osobnostní a 

sociální výchovy, principu zosobnění a fenoménu šikany) následuje metodologická část, 

ovšem cíl výzkumu je pojímán jako součást metody – preferoval bych předsazení jako 

samostatné a naprosto podstatné součásti textu. Cíl samotný je však formulován přesvědčivě 

a je plně realizovatelný, jak dosvědčují výsledky práce.  



2 
 

Metodologie je vhodně zvolena a srozumitelně popsána, chvályhodné je rovněž upozornění 

na etické souvislosti a na limity práce. Za veliké ochuzení čtenáře považuji to, že součástí 

práce nejsou přílohy, které by na konkrétním materiálu deklarovaly metodické postupy, 

které jsou v metodologické části popsány, tedy zejména kódování dat a jejich zobecňování 

v témata. Přestože můžeme jistě autorce věřit, že práce probíhala přesně podle předložené 

výzkumné zprávy, konkrétní ilustrace na vhodném materiálu, způsobu kódování (či alespoň 

soupis kódů, kterých bylo zpočátku 280 (!), s. 86), tvorby témat a jejich následné zhutnění do 

4 výsledků žalostně postrádám kvůli hlubšímu porozumění kontextu. 

Výsledky jsou popsány hutně, bez nadbytečných rétorických figur. Konkrétní intervence, 

otázky či výroky jsou deklarovány na autentickém materiálu přepsaných verbálních vyjádření 

– snad by k vyššímu stupni dokonalosti přispěla jistá identifikace výroků (tedy např. číselné 

zařazení k jednotlivým autorům výpovědí, odlišení, zda se jedná o pozorování či rozhovor, 

nějaké zařazení v rámci celku, např. strana z přepsaného materiálu apod.). Protože však 

v metodické části není výzkumný vzorek souhrnně představen (např. formou tabulky 

uvádějící věk lektorů, jejich vzdělání či jiné možnosti socio-demografického upřesnění – i při 

zachování jejich žádoucí anonymizace), nebyla by ani tak zpřesněná data uvedená ve 

výsledcích k čemu vztahovat. 

Co vnímám z hlediska struktury práce jako nejvážnější pochybení, to je absence obvyklé části 

diskuse, která má získané výsledky uvést do širších souvislostí obdobných výzkumů, nebo je 

alespoň interpretovat. Protože považuji právě tuto část za nejkreativnější součást jakéhokoliv 

odborného díla, takřka bych prahl po tom, abych se o názorech disertantky na získané 

výsledky dozvěděl mnohem více.  

Závěr práce je spíše souhrnem či shrnutím, nikoliv závěrem sensu stricto (tedy zdůrazněním, 

zda a jak byl cíl naplněn). 

Referenční seznam (resp. Literatura) si získá samostatnou pozornost v další části posudku. 

3. Připomínky k textu: 

Text se drží literární podoby „řekni, o čem budeš mluvit, mluv o tom, řekni, o čem jsi mluvil“. 

Pravděpodobně je to funkční, avšak pro mé čtenářské potřeby naprosto nadbytečné. Pro 

porozumění mi to stačí napsat jednou a v textu bych se dokázal orientovat i tak. Protože by 

se odstraněním (někdy vskutku nadbytečných) opakování získal poměrně velký rozsah 

volného prostoru, ten bych rád viděl využitý zejména konkrétnějším představením postupu, 

jak jsem zmínil výše. Vzhledem k obrovskému množství získaných a přepsaných dat by to 

jistě nebyl problém. 

Zarážející jsou některé formulace, např. že autorka „představila čtyři odborné a dvě 

populárnější definice“ (nejsou jasná kritéria členění) či další méně vhodná vyjádření.  

4. Jazyková a grafická úroveň: 
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Žel, tuto – jistě povýtce formální – stránku celé práce považuji za nejslabší. Nemám na mysli 

ani tak překlepy a pravopisné chyby (i když i těch se najde v práci množství vyšší než malé), 

ani formulační nedokonalosti (typu s. 120: „hovořila o práci se šikanou jako z pohledu“), ale 

zejména způsob práce se zdroji a s literaturou, který nelze nazvat vstřícněji než jako „velmi 

nedbalý“. Formální péče o výslednou podobu textu není zkrátka silnou stránkou autorky. 

Nejzávažnější je způsob práce s odkazy, citacemi a literaturou obecně. Množství zdrojů, na 

něž je odkazováno, a které absentují v seznamu literatury, je olbřímí (např. s. 28, 30-32, 38, 

48, 49, 51, 52, 54. 63, 64, 73, 82-84). Nadbytečné a zbytečné (u disertační práce) je také 

přebírání citací z jiných zdrojů, když je možné dohledat původní práce. Občas chybí vročení, 

jindy paginace, nebo není správně uváděna podoba autora/autorů, jindy je kniha 

prezentována jako článek (s. 82: Boyatzis, 1998). V seznamu literatury není dodržována vždy 

jednotná norma (např. Glaser, na závěr připojený Vaismoradi et al.), nehledě na to, že je 

vhodnější používat normu APA (na níž přešla i česká pedagogická periodika). 

Nerad bych působil jako úzkoprsý hnidopich, ale důvod, proč to zde zmiňuji je otázka, nakolik 

bylo pracováno s původními zdroji a nakolik se zdroji přebíranými z jiných zdrojů (což by 

mělo být minimalizováno a vždy řádně odkázáno). To totiž již nepovažuji za pouhé formální 

pochybení, ale za důležitý princip jakékoliv odborné práce, zejména té produkující 

kvalifikační texty. 

5. Otázky k obhajobě: 

Přestože necítím potřebu zpochybňovat předložené závěry práce, přesto bych rád 

položil k obhajobě dvě otázky – spíše jako podnět k zamyšlení, než že bych trval na jejich 

detailním zodpovězení. 

 Nakolik rozhoduje o výsledcích práce fakt, že data byla získávána pozorováním a 

rozhovory s lektory, a nikoliv se samotnými aktéry zosobnění, totiž se žáky? 

(Opomíjím metodologická a etická hlediska, zajímal by mě pohled na podstatu 

získávání dat a jejich relevanci.) 

 Je možné na základě výsledků práce konstatovat, že použitím vhodných intervencí, 

otázek a výroků opravdu – zcela nezpochybnitelně – dochází k zosobnění témat 

šikany v rámci OSV, nebo se jedná spíše o záznam konkrétních 26 vyučovacích hodin? 

 

6. Závěry: 

1. Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném 

oboru. 

2. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

Datum a podpis oponenta: 

Olomouc, 26. května 2016     Ivo Jirásek 


