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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jak autorka chápe přednosti a limitující faktory translačního výzkumu v oblasti 
výchovy charakteru? 

2. Mají replikační výzkumy v sociálních vědách stejný potenciál, jako ve vědách 
přírodních? 

3. Které konkrétní studie a jakými metodami ověřily vliv bezpečné vazby na vývoj 
charakteru? 

4. Jaký je rozdíl mezi kognitivními (intelektuálními) dovednostmi a intelektuálními 
charakterovými přednostmi?

5. Jaký je vztah sociálně-emočních dovedností a charakterových předností?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Cílem diplomové práce je poskytnout přehled o vědecky ověřovaných přístupech k rozvoji 
charakteru včetně účinných způsobů jejich diseminace. 

Předností  práce  je  poskytnutí  relevantního  přehledu  o  anglosaských  studiích  vědecky 
ověřujících po roce 2000 přístupy k rozvoji charakteru,  jejich charakteristika je výstižná a 
zajímavá.  Zároveň jsou identifikovány problémy těchto  na důkazech založených  přístupů. 
Návrhy na řešení resp. doporučení „co a jakými způsoby učit  a  zároveň které podmínky  je 
potřeba  splnit  pro  urychlení  úspěšného  šíření  charakterových  předností”  (s.  54)  shrnují 
současné poznatky (působení vzorů, učení nápodobou, dlouhodobost, kroskurikulární přístup, 
zkušenostní učení, service learning, skupinové diskuse atd.). Práce je obsahově přínosná, její 
struktura  je  autorsky  invenční.  Až  na  drobnosti  je  napsána  velmi  obratným  odborným 
jazykem,  zároveň je patrné autorčino zaujetí  nejen pro téma,  ale také pro vedení dobrého 
života obecně. 

K práci mám následující podněty a připomínky:

1. Zmírnění  efektu  „jingle jangle”  mohlo  být  dosaženo,  pokud by koncepty výchovy 
charakteru v anglosaském prostředí byly v práci rozčleněny podle jasně definovaných 
kritérií a přesněji specifikovány. Vzhledem k tomu, že těžištěm diplomové práce jsou 
výzkumy z oblasti pozitivní psychologie, bylo by dobré tento přístup více popsat, aby 
bylo  zjevné,  že jde o ten  z  psychologických směrů,  který  se pokouší  o  zakotvení 
univerzálních  ctností  a  tzv.  „charakterových  předností”  v  evolučně-biologizujícím 
diskursu (viz.  např.  Park et.  al.,  Strenghts  of character  and Well-being,  Journal  of 
Social and Clinical Psychology, Vol. 23, No. 5, 2004, pp. 603-619).

2. Pokud jde o poskytnutí obrazu o příkladech dobré praxe, autorka zařadila do přístupů 
k výchově charakteru poměrně širokou škálu intervencí, např. vycházejících z teorie 
attachementu a směřujících k prenatální a raně rodičovské podpoře nebo k poradenství 
v oblasti rodičovského chování. Také sem zahrnula sociálně emocionální programy, 
programy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností a dokonce i programy orientované 
na rozvoj inteligence. Nabízí se otázka, podle jakých kritérií byly tyto programy do 
přehledové studie vybrány. 

3. Některá přebíraná tvrzení, pokud nejsou autorkou interpretována, působí nepřiměřeně 
zkratkovitě,  viz:  „Vysoká  míra  jisté  charakterové  přednosti  nemusí  přinášet  pouze 
pozitivní účinky. Například vysoká míra vytrvalosti sice přístup dětí k životu může 
značně zlepšit,  zároveň však může zvyšovat pravděpodobnost nežádoucího chování 
včetně  záškoláctví  a  problémů  s  policií.  (OECD,  2015)”  (s.  50).  Také  apely 
Mezinárodního  ekonomického  fóra  k  výchově  charakteru  mohly  být  přebírány 
kritičtěji, je otázka, do jaké míry lze tuto instituci chápat jako hlasatele „mertonovsky” 



nezaujaté vědy. 
4. Považuji za nevhodné u jednoho výčtu uvádět značné množství různorodých a možná 

též nesourodých zdrojů, viz s. 52.: „Uváděné překážky lze shrnout do následujících 
bodů (Biesta,  2010;  Hammersley,  2005a;  Kristjánsson,  2013;  M.  A.  White,  2016; 
World  Economic  Forum,  2016a)”.  Obecně  je  známo,  že Biesta  kritizuje  tendenci 
zavádět do výchovy a vzdělávání předpoklad, že tyto procesy musí být založeny na 
tzv. evidence-based přístupech (naproti tomu WEF je takových postupů příznivcem). 
Netroufám si vůbec odhadnout,  který z bodů výčtu uvedeného na s. 52-53 mu lze 
přiřknout.

5. Hovořit  o  třídní  podmíněnosti  ctností  u  Platóna  považuji  za  hermeneuticky 
nepřiměřené.

6. Výzkumné  otázky  by  bylo  vhodnější  zodpovědět  postupně,  nikoli  sumativním 
způsobem.

Dílčí připomínky:
Objevují se, byť zcela ojediněle, syntakticko-stylistické prohřešky, např.: 
„Nesmírně důležitý zároveň zůstává apel na její praktického využívání...“ (s. 66).
„Otázkou  také  zůstává,  do  jaké  míry  sebehodnocení  předností  predikuje  behaviorální 
tendence, které se k těmto přednostem vážou a do jaké míry v něm hraje sociální desirabilita“ 
(s. 27).
„Vzhledem k lidské tendenci k  averzi ke ztrátě platí, že při vnějším podněcování ke změně 
chování  bývají  obecně  efektivnější  tresty  za  neprojevování  dobrého  chování  než  jejich 
odměňování „ (s. 57).
Některé údaje v seznamu literatury nejsou úplné, např. chybí místo vydání u díla:  Peterson, 
C.,  &  Seligman,  M.  E.  P.  (2004).  Character  Strengths  and  Virtues:  A  Handbook  and  
Classification. American Psychological Association.

Závěr:  Práci  lze  považovat  za  zdařilý  pokus  přispět  ke  zpřehlednění  novějších 
psychologických výzkumů v oblasti identifikace silných stránek charakteru a jeho utváření. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji
Navrhovaná klasifikace: při zdařilé obhajobě výborně

Beroun, 2.8.2017 _______________________
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
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