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Hodnocená práce předkládá zajímavý vhled do problematiky vedení programů osobnostní a sociální 

výchovy (OSV) na druhém stupni základních škol. Na textu, který mám již po druhé příležitost oponovat, 

bych rád ocenil několik aspektů. 

Autorka poměrně pečlivě zmapovala domácí (resp. česko-slovenskou) pedagogickou literaturu 

relevantní k diskursu OSV. Přestože jasným těžištěm jejího výzkumu jsou práce J. Valenty, zahrnuje a 

porovnává svá východiska i s pracemi dalších domácích autorů hlásících se k odlišným diskursům. 

Pečlivě zpracovaná je i problematika šikany. 

V empirické části práce bych dále rád ocenil podrobně rozepsanou metodologickou část, ve které 

autorka vychází z hlavních domácích metodologických prací. Oceňuji nesamozřejmé úsilí svůj výzkum 

správně zakotvit v relevantním metodologickém rámci. Silnou stranou práce je také diskuse, kde 

autorka porovnává své výsledky s domácí i zahraniční literaturou. Práce nepostrádá specifikaci limitů 

vlastního výzkumu a je tak náležitým způsobem sebereflektivní. 

Práce současně obsahuje i určité problematické body. Za nejvýraznější považuji slabé zakotvení 

předmětu práce v zahraniční literatuře. Oceňuji, že se autorka částečně snaží s tímto deficitem 

vyrovnat a představuje alespoň některé související koncepty známé například z dobrodružné výchovy. 

Je ale zřejmé, že v samotném uchopení výzkumu autorka s těmito koncepty ke své škodě nepracuje. 

Chybí mi také analýza výzkumných prací relevantních pro autorčino téma, na základě které by autorka 

mohla dále uchopit svůj výzkum a vsadit jej do kontextu aktuálního stavu poznání.  Problém propojení 

témat osobnostní a sociální výchovy s žákem (tedy autorkou používaný pojem „zosobnění“) není ani 

nový, ani specificky český a větší otevřenost mezinárodní literatuře by tak autorce významně rozšířila 

horizont. Deficit zahraniční literatury pak vyvstává na různých místech práce: markantní je například 

ve chvíli, kdy autorka problematizuje lektorskou praxi společného nastavení cílů programu s žáky jako 

nepedagogickou, přestože jde o jednu ze základních strategií používaných v řadě pedagogických 

přístupů (včetně těch, které se v zahraničí hlásí k OSV). 

Moje připomínky k výzkumu mají ve většině případů diskusní charakter. Autorka v zásadě považuje za 

hlavní prostředky vedoucí k „zosobnění“ správně formulované otázky lektora a dílčí pomocné aktivity. 

Autorka sice oprávněně upozorňuje na nemožnost zobecňování svých výsledků, přesto zde ale 

k určitému zobecnění v hodnocení podporujících a nepodporujících lektorských strategií dochází. To je 

ale podle mého názoru problematické, zejména v důsledku absence popisu souvisejícího kontextu 

interakce mezi lektory a žáky.  Lze předpokládat, že reakce žáků na lektorské otázky souvisí s řadou 

dalších faktorů, jako jsou předchozí zkušenosti žáků, vlastnosti skupiny, klima ve škole, zkušenosti 

s jinými programy atd. Výchova je holistický proces a snaha izolovat dílčí efektivní strategie výuky je 

sice často užitečná, ale vždy riskantní a citlivá na správnou interpretaci. Práci by proto pravděpodobně 

pomohlo, kdyby se autorka pokusila kontext pozorovaných lekcí lépe postihnout a přinejmenším 

v práci popsat.  

Popsat by bylo na místě i samotnou metodiku používanou pozorovanými lektory. Z poměrně stručných 

informací v práci lze vyčíst, že lektoři vycházeli zejména z dialogu s žáky, proloženém dílčími aktivitami. 

Bylo by zajímavé tuto metodiku porovnat s jinými přístupy, např. těmi, jejichž těžiště tvoří sled 



problémově orientovaných aktivit s následnou reflexí. Zejména by ale bylo vhodné své výsledky 

prezentovat jako relevantní pouze v rámci dané metodiky a nesnažit se jejich význam přenášet dál. 

Tím, že se práce soustředí na lektory a nikoliv na žáky, není předkládaná evidence pro přítomnost 

„zosobnění“ příliš přesvědčivá. Bylo by cenné, kdyby autorka kromě lektorských otázek uváděla, jak 

konkrétně žáci reagovali, resp. také jak rozšířené „zosobnění“ bylo: týkalo se jednoho žáka? Poloviny 

třídy? Všech? Pokud se „zosobnění“ projeví jen u jednoho či několika žáků, lze to považovat za výsledek 

úspěšné či neúspěšné lektorské strategie? Nemohlo se stát, že se „zosobnění“ projevovalo pouze u 

určitého typu žáků (např. s rozvinutým reflektivním stylem učení podle Kolbovy typologie), zatímco 

žáci preferující jiné styly učení by preferovali jiné lektorské strategie? V neposlední řadě, „zosobnění“, 

jakkoliv důležité, jistě není hlavním cílem OSV, ale spíše prostředkem, krokem v procesu zkušenostního 

učení. Z tohoto důvodu může být problematické dávat mu normativní význam a opírat o něj metodická 

doporučení: co když lektorská strategie vedla k zosobnění, ale nikoliv k reálnému transferu do vlastního 

chování? 

Je cenné, že se autorka dotýká problémů a rizik intervence. Podle mého názoru zde byla na místě i větší 

kritika – odvaha pozorovaných lektorů pouštět se s neznámou skupinou do otevírání poměrně 

osobních a vztahových otázek v rámci několikahodinového programu hraničí podle mého názoru 

s absencí lektorské pokory. Cenné zjištění, podle kterého lektoři vnímají úspěšnost své práce podle 

toho, jestli se skupinou „dostali do hloubky“, by bylo vhodné více kriticky reflektovat, např. právě jako 

projev nedostatečné schopnosti lektorů vnímat rizika své práce. 

Rád bych na závěr vyjádřil své přesvědčení, že ve světě reálné pedagogické praxe neexistují dokonalé 

výzkumy. Ani prezentovaný výzkum takový není, přesto je možné jej hodnotit jako zajímavý, přínosný 

a v určitých ohledech provokativní. Domnívám se proto, že autorka splnila požadavky kladené na tento 

typ textů a její disertační práci proto doporučuji k obhájení. 

I přes uvedené připomínky práci považuji za zajímavou a přínosnou a doporučuji jí k obhájení. 

Hodnocení: prospěla. 

Jako otázky k obhajobě navrhuji, aby studentka podrobněji diskutovala některé z výše uvedených 

připomínek. 

V Liberci, dne 6.8.2017 

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 

  


