
Vyjádření školitele Mgr. et Mgr. Anny Pospíšilové k průběhu studia a k disertační práci 

“Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy” 

předkládané v roce 2017 na Katedře pedagogiky FFUK 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Průběh studia byl standardní. Doktorandka navázala na předchozí studia na katedře pedagogiky. Plnila 

povinnosti dle plánu doktorského studia. Na jeden rok studium přerušila z osobních důvodů. V době 

studia se aktivně zapojovala do výuky na katedře, vedla kurzy i na jiné vysoké škole a v dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Pracovala i přímo s dětmi, zejm. v adaptačních kurzech. V době 

studia též spolupracovala na výzkumu „Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní 

šikany“ realizovaném PSU AV ČR. Publikovala v nakl. Raabe a ve sbornících a kolektivní monografii 

kateder pedagogiky a psychologie FFUK.  

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Kol. Pospíšilová se věnovala tématu aktuálnímu, potřebnému a zajímavému. Konkrétní zaměření se 
během let studia mírně posouvalo a vyústilo nakonec ve výzkumu, jehož zajímavost – alespoň pro 
mne – je zjevná. Z vlastních opakovaných zjišťování vím, jak nesnadné bývá pro studenty učitelství 
nebo praktiky zosobňování učiva v oblasti sociálních (i „personálních“) dovedností a jeho smysluplné 
„vtažení“ do života toho kterého konkrétního žáka a jak silná je „tradiční“ tendence učit o lidech 
obecně nebo o lidech jiných, ale nikoliv o lidech přítomných.  
Oceňuji rovněž faktum, že kol. Pospíšilová se staví sice vstřícně, ale současně s opatrností k jisté 
tendenci, kterou nelze nevnímat, totiž k tendenci „standardizovat“ i postupy kvalitativních šetření. 
Doktorandka pracovala na textu samostatně, avšak čím více procházela empirickým šetřením a blížila 
se k závěru, tím více konzultovala.  
Obhajoba je opakovaná. Původní posudky obsahovaly řadu oprávněných výhrad, nicméně obhájení 
umožňovaly. Vzhledem k průběhu rozpravy však nakonec práce obhájena nebyla. Doktorandka 
následně konzultovala korekce s odborníky na danou tématiku i se školitelem. 
U výuky životních dovedností je „zosobnění“ téma přímo palčivé. Tendence učit témata osobnostní a 
sociální výchovy ve stylu výuky jiných předmětů, tedy převážně verbálně, kognitivně a jako neosobní 
tématiku, je pro funkčnost tohoto oboru/tématu přímo fatální, proto její práci vítám. 

III. Připomínky k disertační práci  

Viz bod II. 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

Dle průběhu. 

V. Závěr  

 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl/a. 

22. V. 2017 Josef Valenta 

 

 


