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Autorka Kristýna Jarošová se ve své výzkumně zaměřené bakalářské práci rozhodla 

sledovat proměny žáků dvou sedmých tříd v toleranci vůči odlišnostem a vůči spolužákům, 

kteří se podle nich z určitého hlediska odlišují. Za účelem své práce v těchto třídách realizovala 

pedagogický preventivní program a změny v percepci odlišností i v míře integrace vyčleněných 

spolužáků zkoumala opakovaným měřením kvality vztahů ve sledovaných třídách. Jak autorka 

uvádí, preventivní práce na zvyšování tolerance je zároveň i prevencí proti vyčleňování 

odlišujících se členů ze skupiny. Vyčleňování ze skupiny lze v rámci teorie pěti stádií vývoje 

šikany M. Koláře (2001; 2005; 2011) vztáhnout k prvnímu stádiu šikany, k ostrakizaci. 

Posilování tolerance lze tedy vnímat i jako prevenci proti šikaně. Předložená bakalářská práce 

se zabývá tématem jednoznačně aktuálním a společensky nadmíru závažným. Je zapotřebí 

uvést, že k němu autorka přistupuje originálně a s velkou osobní invencí.   

Bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sestává z 

pěti hlavních kapitol. V první kapitole autorka ukotvuje problematiku tolerance do 

filozofického rámce a poukazuje na celospolečenský význam její kultivace. Ve druhé kapitole 

se zaměřuje na specifika školní třídy v období dospívání. Obsahem třetí kapitoly je otázka 

vyčleňování. Autorka se zde zabývá konstrukcí odlišnosti ve skupině i ve společnosti a sociální 

jev vyčleňování zasazuje do kontextu skupinové dynamiky. Ve čtvrté kapitole je téma 

vyčleňování vztaženo ke konceptu šikany. Obsahem páté kapitoly je popis zásad efektivní 

práce se skupinou dětí školního věku, jíž je i školní třída. Poukazuje zde na pozitiva zážitkové 

pedagogiky, na její principy a na zásady, jimiž by se měli řídit pedagogové při sestavování 

efektivního pedagogického programu, který principů zážitkové pedagogiky využívá. 

 Ve výzkumné části autorka prezentuje výsledky svého výzkumu. S využitím metody 

pedagogického preventivního programu (prvek experimentu) a pomocí dotazníku 

kombinujícího kvantitativní i kvalitativní výzkumný přístup, sleduje v tříměsíčním intervalu ve 

dvou časových bodech dva třídní kolektivy (7. roč.). Cílem výzkumu bylo zjistit, jak vnímají 

žáci změny ve vztazích tři měsíce po absolvování preventivního programu. Autorka 

formulovala dvě konkrétnější výzkumné otázky zaměřující se na (1) žákovské vnímání změn ve 

vztazích mezi sebou a na (2) rozšíření tolerančního pole vůči odlišnostem spolužáků.   

Je třeba předestřít, že se jedná o bakalářskou práci vynikající úrovně z hlediska 

originality jejího pojetí, teoretického zpracování i metodologie a způsobu provedení výzkumu. 

Nadprůměrná kvalita se týká také výstižných a detailních interpretací nálezů. Autorka vychází 

z dostatečného množství relevantní české i zahraniční odborné literatury, včetně nejnovějších 

českých i mezinárodních studií. Ve zvolené problematice se orientuje vynikajícím způsobem. 

V textu integruje poznatky z vývojové a sociální psychologie i z filozofie, což je ve sledované 

oblasti poměrně netradiční. Převzaté informace i vlastní výzkumné nálezy promýšlí z různých 

perspektiv. Zpracovává je citlivě, avšak zároveň i přiměřeně realisticky. Text má výbornou 

jazykovou úroveň.  

Zejména ve výzkumné části se dobře uplatňuje autorčina víceletá lektorská praxe v rámci 
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ve školních třídách. Dobrá znalost didaktických her, povědomí o jejich efektivitě i 

potenciálních rizicích umožnila autorce sestavit náplň čtyřhodinového programu tak, aby 

vyhovoval cíli práce. Průběh jednotlivých aktivit a následnou reflexi žáků autorka předkládá 

v textu práce, popisy a principy aplikovaných her blíže vysvětluje v přílohách. Nálezy jsou 

kvantifikovány a v možnostech, které takto málopočetné skupiny umožňují, i vyhodnocovány 

statisticky pomocí analýzy rozptylu (ANOVA). Kvalitativní materiál slouží především 

k doplnění a k hlubšímu porozumění získaným datům. Výsledky a jejich interpretace poukazují 

na komplexitu a složitost života školních tříd, danou i silnou osobnostní a skupinovou 

dynamikou, která je typická pro začátek dospívání. Mnohé poznatky tak tvoří spíše nové 

otázky, které bude nutné ověřit případným navazujícím výzkumem. 

Autorka si je zároveň vědoma určitých metodologických limitů své práce. Zejména faktu, 

že není zřejmé, nakolik se na proměně vztahů ve třídě podílel program primární prevence a 

nakolik jsou tyto změny podmíněny dalšími faktory, společnými zážitky, managementem tříd 

či proměnami způsobenými samotným dospíváním. Díky zachyceným reflexím je však zřejmé, 

že i samotní žáci si uvědomují, že tento preventivní program byl pro jejich vztahy (i pro jejich 

motivaci ke kvalitnímu spolužití) přínosný. S tím souvisí i limit vztahující se k nemožnosti 

měřit efektivitu samotného programu pouhým dotazováním, protože výchovné vlivy tohoto 

druhu bývají do značné míry implicitní. Autorka si všech těchto faktů byla vědoma, upozorňuje 

na ně již v úvodu práce i ve výzkumné části a s ohledem na ně formulovala cíl své práce 

realisticky.       

 

Předložená bakalářská práce svou kvalitou, informativností, propracováním 

metodologického designu i zevrubným zpracováním výzkumných nálezů patří nepochybně 

k těm nejkvalitnějším závěrečným pracím. Autorka prokazuje, že se ve sledované problematice 

výborně orientuje. Výzkumné nálezy jsou cenné nejen jako materiál pro práci s konkrétními 

kolektivy tříd, ale i jako obecnější informace o školních kolektivech příslušné věkové 

kategorie.  

Vzhledem k výše uvedenému ji hodnotím klasifikačním stupněm 

 

 „výborně“.        

Doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 

V Praze dne 30. 5. 2017 


