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Protože se jedná o posouzení upravené práce, kterou jsem již v původní verzi oponoval, 

soustředím se zejména na záznam hlavních změn a úprav, jež mohu zhodnotit jako 

zásahy podstatně zvyšující kvalitu práce. Jednou větou mohu předeslat, že adaptace a 

korektury považuji ve velké míře za zdařilé, vyrovnávající se s většinou připomínek 

(minimálně mého) posouzení původní podoby práce. 

1. Výsledky práce:  

Výsledky práce díky změně jejich záznamu (pečlivá identifikace jednotlivých zdrojů ze strany 

lektorů i žáků) deklarují ještě přesvědčivěji, že stanovené cíle práce autorka splnila. Před 

čtenářem postupně defilují strukturovaně představené možnosti, jimiž lze téma šikany u 

žáků 5. až 7. tříd základní školy zosobnit pomocí realizace prostředků osobnostní a sociální 

výchovy.  

Protože respektuji, že práce se zabývá pozorováním a výpověďmi lektorů (a není možné 

zpětně obohatit poznání i pomocí rozhovorů se žáky, tedy s jedinci, kteří jako jediní mohou 

téma skutečně a bytostně zosobňovat), bylo by možná vhodnější psát nikoliv o zosobnění 

tématu (v celé šíři významu tohoto pojmu), ale o zosobňování témat OSV prostřednictvím 

lektorů.  

2. Struktura práce: 

Práce díky úpravám navýšila svůj rozsah (z původních 129 stran na 171) a rovněž její 

strukturace získala kvalitnější podobu, respektující téměř všechna doporučení týkající se 

odborných textů. Po teoretické části následuje pasáž představující empirický výzkum, a to 

v řádném členění na cíle práce, její metodologické pozadí, výsledky (vhodně obohacené o 

zřetelné identifikace zdrojů výroků) a diskuse. Chtěl-li bych být příliš rigorózní, pak bych měl 

upozornit, že poté bývají obvykle uvedeny závěry práce pouze v podobě deklarace naplnění 

vytčených cílů a až následně samostatná kapitola shrnující celou práci, ale to je jistě 

nevýznamný strukturní detail. 
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Podstatné na této změně je hlavně zařazení části diskuse, této vždy nejvíce kreativní (a tudíž 

rovněž nejnáročnější) části každé práce, která dosažené výsledky interpretuje v porovnání a 

kontextu s další odbornou literaturou. Stejně nadšeně kvituji zařazení příloh, jež ilustrativně 

a zcela přesvědčivě dokládají práci s daty na konkrétním přepisu záznamů, tedy způsob 

kódování, stejně jako čtenáři přinášejí jasnější představu o složení a specifikaci výzkumného 

vzorku.   

3. Připomínky k textu: 

Text se stále drží literární podoby didakticky opakující návěstí tématu, jeho představení a do 

třetice zopakované shrnutí (což je pro mé čtenářské potřeby naprosto nadbytečné), nicméně 

respektuji autorčinu potřebu podat téma přehledně a naprosto srozumitelně. 

4. Jazyková a grafická úroveň: 

I v této oblasti získala práce na kvalitě. Evidentně byla provedena mnohem přesnější 

kontrola a editorská redakce, takže mnoho problémů bylo odstraněno.  

Samozřejmě i poté zůstává tato disertační práce lidským dílem, takže nemůžeme jinak než se 

konfrontovat s drobnými chybami či překlepy (např. s. 17 „Cziksenmitály“ namísto 

„Csikszentmihalyi“), příp. terminologickými dílčími problémy (např. s. 34, kde je dobrodružná 

výchova pojata jako termín synonymní k experiential education, přičemž přesnější paralelou 

by byla spíše adventure education – mimochodem autor, na nějž autorka odkazuje, používá 

termín adventure programming). Tento zmíněný širší kontext OSV se však sám pohybuje 

v neujasněném terminologickém klání, takže se reflexe edukativního prostředí využívajícího 

přírody, pohybu, prožitku a dobrodružství k osobnostnímu rozvoji hemží mnoha slovy 

mapujícími spíše nepřesně toto sémantické pole bez možnosti všeobecně akceptovaného 

přísně vědeckého názvosloví. 

5. Otázky k obhajobě: 

K zosobnění vede nejenom slovní intervence lektorů v podobě otázek a výroků, ale také 

programové aktivity; i ty jsou však v práci zkoumány výlučně v rovině verbalizace, kdy o nich 

žáci hovoří. Je možné stanovit roli aktivit samotných (tedy jejich prožitkové zasažení celé 

osobnosti, nikoliv pouze kognitivní rozměr sdílený prostřednictvím slov)? Pokud takový 

prožitek nezůstává pouze v intelektuálním rozměru diskuse, ale atakuje rovněž emoční, 

hodnotovou či postojovou složku osobnosti, bylo by možno spekulovat o tom, že role aktivity 

samotné může být ještě významnější než slovní intervence lektorů. Můžete se k tomuto 

tématu jakkoliv vyjádřit? 
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6. Závěry: 

1. Autorka ve své disertační práci prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném 

oboru. 

2. Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

Práci hodnotím „prospěla“. 

 

Datum a podpis oponenta: 

Olomouc, 30. srpna 2017     Ivo Jirásek 


