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Zápis z obhajoby disertační práce 

 

 

 

Studentka:  Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová 

Datum narození: 9.1.1981 

ID studia:  1671 

Studijní program: Pedagogika 

Studijní obor:  Pedagogika 

Název práce:  Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy 

Jazyk práce:  čeština 

Jazyk obhajoby: čeština 

Školitel:  doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 

Oponenti:  Mgr. Jan Činčera, Ph.D. 

   prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 

Datum obhajoby: 21. 6. 2016 

Místo obhajoby: UK FF v Praze, Celetná 20, Praha 1, místnost č. 224 

Termín:  řádný 

Předseda komise: doc. PhDr. Jaroslav Koťa 

 

 

Přítomní:  

 

doc. PhDr. Jaroslav Koťa – předseda 

Mgr. Jan Činčera, Ph.D. 

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. 

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 

doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. 

PhDr. Hana Krykorková, CSc. 

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 

 

 

13:25 Předseda komise doc. PhDr. Jaroslav Koťa zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studentku. 

13:27 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její disertační 

práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

13:30 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména: téma práce, 

cíle práce, informace o skupině respondentů, zaměření výzkumu, proces přípravy výzkumu, 

výzkumné strategie, metody sběru dat, limity výzkumu, výsledky výzkumu, metodické postřehy 
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13:48 Oponent Mgr. Jan Činčera, Ph.D. seznámil přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Přednesl dva návrhy ke zvýšení 

kvality práce (jeden z nich se týkal doporučení nastudovat zahraniční literaturu, ze které by 

vyplynuly různé termíny blízké tématu, druhý představoval doporučení pro výzkum, který by 

mohl vycházet ze zaměření na příklady špatné komunikace lektorů se žáky) a položil studentce 

tyto otázky: Jakým způsobem dochází k ověřování výsledků primárně preventivních programů 

prevence šikany u nás, jejich evaluaci? 

Jaký přístup k získávání dat byl využit? 

13:55 Oponent prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. nebyl přítomen, a proto v  jeho zastoupení seznámil 

přítomné s hlavními body posudku a se závěrem, že oponent doporučuje předloženou disertační 

práci k obhajobě, předseda komise doc. PhDr. Jaroslav Koťa. Studentce byly položeny tyto 

otázky:  

Jakým způsobem by se změnil výzkum, kdyby nebyl provedený formou rozhovoru s lektory, ale 

rozhovorem se žáky? 

Jaký je pohled na podstatu získávání dat a jejich relevanci? 

14:03 Studentka reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky: 

Dotaz oponenta 1: Jakým způsobem dochází k ověřování výsledků primárně preventivních 

programů prevence šikany u nás, jejich evaluaci? 

Odpověď studentky: U nás jsou realizací programů pověřené organizace certifikované státem; 

v roce 2002 byla provedena evaluace těchto primárně preventivních programů. 

Dotaz oponenta 2: Jakým způsobem by se změnil výzkum, kdyby nebyl provedený formou 

rozhovoru s lektory, ale rozhovorem se žáky? 

Odpověď studentky: Změnil by se pohled, protože by se sledovala subjektivita žáka, ale ne práce 

učitele. Výzkum by se ubíral jiným směrem, než bylo plánováno. 

Dotaz oponenta 2: Jaký je pohled na podstatu získávání dat a jejich relevanci? 

+ dotaz člena komise, doc. Jedličky: Z jakého důvodu nejsou k dispozici předem připravené 

výzkumné protokoly k zadávání dat při provádění výzkumu?    

Odpověď studentky: Šlo o etnografický výzkum, kam se nechodí s předem připraveným 

protokolem. Docházelo k přípravě terénních poznámek ke kódování.  

Dotaz oponenta 1:  Jaký přístup k získávání dat byl využit? 
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Odpověď studentky: Vstup do terénu s jasně stanovenou výzkumnou otázkou, co pozorovat. 

Poznámky byly zapisovány do deníků a zahrnovaly i počty žáků, časové údaje o výzkumu, 

komentáře k pozorované situaci.  

Dotazy oponenta 1 byly zodpovězeny bez připomínek, odpovědi na dotazy oponenta 2 nebyly 

zodpovězeny dostatečně uspokojivě. 

14:20 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupil:  

doc. Jedlička: Slovo „triangulace“ nebylo v práci použito ve svém metodologickém významu, 

kdy hodnocení má být jak ze strany učitele, tak i ze strany žáka i pozorovatele, chybí princip 

triangulace – 3. subjekt. 

Reakce studentky: Byla využívána triangulace ad hoc, kdy je jedna metoda rozšiřována o další 

zvolené metody. 

doc. Kasper: (nejprve vznesl připomínku ohledně nesrozumitelnosti češtiny a gramatiky na 

mnohých místech v disertační práci) Zajímáte se tedy spíše o proces zosobnění v souvislosti 

s prevencí šikany? 

Odpověď studentky: Jedinou možností, jak sledovat toto téma, bylo zúčastnit se práce organizací 

s pověřením MŠMT pro poskytování primárně preventivních programů prevence šikany. 

doc. Kasper: Jsou i další faktory, které zosobnění brání, kromě strachu, který je uveden 

v disertační práci? Chybí otázka profesionality lektora. 

Odpověď studentky: Brání tomu strach na straně žáků. Všichni lektoři se o zosobnění snažili, ale 

byl-li tam strach, tak se jim to nezdařilo. 

dr. Strouhal: Jak je možné zjistit zosobnění u žáka, když je pozorován lektor? 

Odpověď studentky: Záměr byl jiný. Šlo o kvalitativní výzkum, identifikaci toho, co se tam v té 

chvíli dělo. 

doc. Jedlička: Jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem? 

Odpověď studentky: Zkoumání a popis pedagogické reality tak, jaká je. Kvalitativní výzkum 

přichází do terénu s přibližnými představami, co se bude zkoumat, kvantitativní výzkum je 

s předem připravenými archy. 

doc. Koťa: V čem je specifikum osobnostní a sociální výchovy v oblasti šikany, co práce přináší 

nového pro teorii? 
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Odpověď studentky: Osobnostní a sociální výchova je systém, který má popsané principy. Práce 

popsala, jak lektoři pracují v primárně preventivním programu, jak se jim to daří z pohledu 

zosobnění. 

doc. Koťa: opakování otázky 

Odpověď studentky: Práce se snažila popsat průběh principu v edukační realitě. 

doc. Kasíková: (přínos vidí v tom, že práce odpovídá na otázky, jak se děje zosobnění 

v edukačním procesu). Jaké jsou další koncepty blízké principu zosobnění?  

Odpověď studentky: Např. koncept transferu, zarámování, teorie flow, koncept pro verbální 

rovinu, psychosociální koncepty. Těmto konceptům jde často o stejný cíl, někde se prolínají, 

někde ne. Z těch se nevycházelo. Zosobnění pro potřeby tohoto výzkumu bylo to, když žák mluví 

sám za sebe. 

Dr. H. Krykorková: vznesla připomínku, zda se pedagogika nezahlcuje novým termínem 

„zosobnění“, když pro tyto procesy má již celou řadu termínů ve své teorii 

14:50 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: vzhledem k problémům, 

které byly diskutovány v neveřejné části, bylo zvoleno tajné hlasování; komise tak hlasovala 

tajným hlasováním, počet členů komise 8, přítomno členů komise 6, kladných hlasů 2, záporných 

hlasů 4. Obhajoba disertační práce byla klasifikována: neprospěla. 

Předseda komise konstatoval jménem komise, že disertační práce nebyla obhájena. Vzhledem 

k tomu, že byla odevzdána na konci 8mého ročníku, není již prostor pro přepracování práce či její 

úpravy. 

 

Zapisovatel: Mgr. Vladana Smotlachová 

Jméno a podpis předsedy komise: 

doc. PhDr. Jaroslav Koťa 

 

Jméno a podpis dalšího člena komise: 

PhDr. Martin Strouhal, PhD. 

 


