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Formální zpracování  
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Metody práce 
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Vhodnost použitých metod v celku práce  
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití nevýzkumných praktických zkušeností 
 
 

Obsahová kritéria a přínos práce 
 

 

Naplnění cílů práce 
 

 

Vyváženost a logická souvislosti teoretické a praktické části  
 

Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
Metodologická a odborná samostatnost  
řešení a připravenost k řešení problematiky  

 
 
Klady, nedostatky, celkové hodnocení práce:  
 

Diplomová práce je výsledkem velmi samostatné činnosti P. Doležalové. Tak zněla dohoda 
mezi námi učiněná při počátečních konzultacích a tak se nakonec nečekaně i vyvinuly 
osobní záležitosti autorky. Text byl tedy dopracováván rychle, odevzdán s akceptovatelným 
zpožděním, i když jeho finální verzi jsem obdržel v době čerpání dovolené a nebyl jsem 
právě s to provést - od vedoucího práce obvykle očekávanou - závěrečnou revizi (a výjimkou 
reakce na několik autorčiných otázek). Nořím se tedy jako čtenář do textu s nemalou 
zvědavostí … 
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Práce se zabývá širokým edukačním „proudem“ označovaným západně od nás běžně jako 
„character education“. V Česku není termín nijak široce využíván.1  Autorka se při své 
analýze cíleně věnuje prakticky výhradně zahraničí. 
 
Úvod považuji za náležitý. Obsahuje vysvětlení “proč“, objasnění smyslu šetření a otázky 
výzkumu (snad jen … druhá by se dala i graficky rozdělit na dvě…). 
 
Kapitola o metodologii je stručná. Cením ovšem, že zde je. U prací zaměřených na analýzu 
dokumentů různých edukačních systémů to nebývá vždy zvykem. Stručnost je 
kompenzována věcnou charakteristikou metody a výčtem k analýze použitých kategorií (de 
facto jde o tzv. „teoretické“, resp. předem dané kategorie/kódy). 
Náležité je vymezení používaných pojmů, které v tomto případě vidím de facto též jako 
součást metodologie.  
 
Jsme-li u metodologie, patrně bych ocenil o něco větší pozornost tomu, jaké výzkumy 
v oboru výchovy charakteru jsou žádoucí (nejen obsahově, ale i metodologicky). To, co je 
např. na str. 60 či 63 jest mi (k tak zajímavé tématice) spíše málo …  
 
V závěru se autorka vrací ke svým otázkám, nicméně odpovědi více strukturované podle 
těchto otázek by nebyly na škodu. 
 
Souhrnně: Práci považuji za kvalitní, zajímavou a zvyšující naši informovanost na poli 
pedagogiky, resp. částečně i didaktiky osobnostně-sociálního rozvoje.  

 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 
 

Pojem „translační výzkum“ není u nás ve společenských vědách používán (spíše v medicíně 
…). Myslím, že poznámka 26 na str. 28 nepostihuje některé ne nedůležité rysy „translace“ 
v metodologickém smyslu. Nechť autorka, prosím, blíže tento typ výzkumu objasní, a to ve 
vztahu ke své tématice. 
 
S. 63: Na všechny otázky zde uvedené opravdu neznáme žádné odpovědi? 

 
Doporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
Datum, podpis:   
28. VII. 2017                 Josef Valenta 

                                                 
1 S pojmem výchova charakteru se v akademickém prostředí setkáváme např. v knihách hradeckého kolegy, doc. 

Vacka. I autor tohoto posudku před několika roky upozornil na proud ChE (v souvislosti s osobnostní a sociální 

výchovou) v krátkých textech na Metodickém portálu RVP. 


