
                                    Posudek vedoucí bakalářské práce 

 

 
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

Černá 9, 110 00 Praha1 

Katedra: Psychologie 

Studijní program: Sociální práce 

Studijní obor: Pastorační a sociální práce 

Název bakalářské práce: Role kázně u současných žáků v ZUŠ 

Autorka: Jitka Horáčková 

Vedoucí práce: PhDr Alena Heřmanová 

Oponent: 

 

 

 

 

Se studentkou Jitkou Horáčkovou se mi od samého začátku spolupracovalo velmi dobře. Měla 

spoustu nápadů, které stačilo jen mírně korigovat, jinak pracovala samostatně. Díky stálému 

elektronickému kontaktu i osobním konzultacím v klíčových etapách práce, jsem mohla průběžně 

sledovat, jak práce vznikala, s jakými potížemi se Jitka potýkala a jak je řešila. Finální zaměření a 

následné zpracovávání tématu krystalizovalo postupně, tak jak sílila vnitřní potřeba hlouběji se 

ponořit do problému, který ji znepokojoval v profesním životě jejím i jejích kolegů. 

Jitčina práce překračuje kvalitou i objemem rámec běžné bakalářské práce. Je svým zaměřením, 

pojetím, zpracováním i výsledky přínosná pro učitele ZUŠ, ale může oslovit i širší veřejnost, a to 

nejen pedagogickou. V dnešní rozvolněné a uspěchané společnosti obecně se totiž role kázně a její 

význam poněkud ztrácí. 

Jasně zformulovaný cíl práce – tj. jakou konkrétní roli hraje kázeň u žáků i učitelů ZUŠ 

v individuální výuce a jaká je cesta k sebekázni (viz Úvod) je dosahován postupnými logicky 

promyšlenými kroky v dobře strukturované teoretické části a následně i části praktické. 

Teoretická část je myšlenkově provázaný celek, který tvoří dobrý základ pro praktickou část práce. 

Bohatě využívaná podkladová literatura je v textu používána správně, citace a odkazy jsou graficky 

přehledné. 

Velmi si cením praktické části této bakalářské práce. Je hodnotným kvalitativním výzkumem 

v přirozeném prostředí respondentů. Jenom vypracování dotazníku s opravdu validními otázkami je 

odpovědná, obtížná a pro zdar dalšího naprosto klíčová záležitost. Jitka vypracovávala dotazníky 

dva – pro žáky a pro jejich učitele. Oba pokládám za zdařilé a odpovídající záměru. 

O dobře připraveném výzkumném prostředí svědčí více 95 % návratnosti dotazníků od početně 

poměrně velkého vzorku (63 žáků a 44 učitelů). Jitce se podařilo do výzkumu zapojit žáky i učitele, 

získat je pro spolupráci (včetně vedení), ale také vzbudit zájem o samotné výsledky. 

Zpracovávání odpovědí z obou dotazníků bylo náročné. V zájmu získání co nejvěrohodnějších dat 

byl použit trojí typ otázek – uzavřené, polozavřené i otevřené. 

Tabulky četností, procentuální údaje, přehledné grafy i doprovodné a sumarizující komentáře jsou 

vypracovány pečlivě, přehledně a mají velkou vypovídající hodnotu. 

Výsledky Jitka shrnuje v Závěru své práce, některé z nich se shodují s teoretickými předpoklady 

z první části (např. děti mají velký smysl pro spravedlnost a vyžadují dodržování pravidel, děti 

potřebují jasné hranice, kázeň je spjata se vzorem autorit…), jiné jsou nové jako např. očekávání ze 

strany učitelů vůči žákům je odlišné od pojetí žáků anebo proces vytváření sebekázně je narušovaný 

přetížeností žáků množstvím různých mimoškolních zájmových aktivit… 

Celkově v souhrnu bych chtěla říci, že bakalářská práce Jitky Horáčkové je podnětnou prací na 

aktuální téma, je po všech stránkách vypracovaná na vysoké úrovni – obsahově, svou logickou 

strukturou, jazykově, metodologicky i způsobem zpracování výsledků i výstupem a nelze ji 



hodnotit z mého pohledu jinak než výtečně (A). 

 

 

Otázky pro obhajobu: Jitko, co Vás nejvíc překvapilo ve výsledcích dotazníkového šetření:  

a) u žáků 

b) u učitelů a proč? 

                         

                         Jak Vy sama vnímáte kázeň a sebekázeň? 

 

 

 

Alena Heřmanová                                                          V Praze dne 18.6.2017 


