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Přítomní: dle prezenční listiny 

11:06 Předseda komise doc. PhDr. Jaroslav Koťa zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné 

členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. Předseda vyzval školitele, 

aby seznámil přítomné s průběhem studia Mgr. Pospíšilové, školitel uvedl téma disertace 

osobnostní a sociální výchovy, v disertaci bylo důležité téma zosobnění. 

11: 11 Předseda vyzval magistru Pospíšilovou, aby představila obsah disertace (na 15 minut), 

zaměřila se na téma zosobnění, důležité je v práci, aby výuka byla propojena se životem žáka. 

Zosobnění - 2 cesty - prakticky - činností, reflexe oné činnosti. 

11: 12 Student seznámil přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělil zejména: Cílem práce bylo 

sledovat přímo edukační realitu, prozkoumat, jak proces zosobnění přímo probíhá. V empirické 

části - terénní výzkum - etnografický. Respondenti ve výzkumném vzorku - lektoři z různých 

organizací, kteří se věnují tématu šikany. Metody sběru dat - zúčastněné pozorování, hloubkové 

rozhovory. 

Studentka se ptá, jestli má zmínit i výsledky výzkumu - uvádí: výsledky jsou 4. Výsledky nelze 

zobecňovat. Tři základní výsledky - co vede a co brání lektorům k zosobnění a názory lektorů na 



zosobnění. 4. výsledek- metodický výsledek- jak se pracuje s akcí a reflexí. Jedna z nových věcí 

v práci je diskuze - jak by se šlo dívat na ty výsledky, přílohy v práci - rozhovory - jejich analýza. 

11:25 Oponent Doc. PhDr. Jan Činčera seznámil přítomné s hlavními body svého posudku: Práce 

se zlepšila, byl s prací spokojený. Vyzdvihl kapitolu o teoretickém rámci výzkumu, posunul by 

práci, aby se čerpalo více z mezinárodních zdrojů. Autorčin náhled na téma je zúžený na domácí 

prostředí. Výtky: pokusit se charakterizovat skupinu, se kterou se pracovalo, oponent navrhl, že se 

mohlo více věnovat metodice lektorů, Práci hodnotí jako přínosnou, zajímavou a doporučuje k 

obhajobě. 

11:31 Oponent Ivo Jirásek - není přítomný, předseda seznámil přítomné s hlavními body 

oponentova posudku, práce je rozšířena, ale závěry by mohly být obsáhlejší. Pojmové aktivity jsou 

v práci zkoumány v rovině verbalizace, bylo by možné, že role aktivity je i v jiné rovině než 

v rovině verbalizace se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. 

11:32 Student reagoval na vyjádření oponenta prof. Jiráska. Samotné aktivity směřují k zosobnění 

jako reflexe žáků. Ve zkoumaném vzorku se nevyskytovaly aktivity, které by byly bez slovní 

intervence lektorů. Rozhovor s žákem probíhá neustále, sama autorka byla zaražena, že aktivity 

nemůže popsat jako samonosné. 

11:34 Student reagoval na posudek oponenta doc. Činčery - lektoři popisují, že se bojí jít s tou 

třídou do hloubky - například, jaký je to pocit, když se s tebou ve třídě nebaví - vnímají to jako 

rizikové, ptát se na to. Postřehy lektorů souvisí v postojovém rozporu, bojí se, aby se to nevrátilo 

v negativním dopadu. Souvisí s tím téma cílů, jak lektoři pracují s žáky; nestanovovali konkrétní 

cíle - jeden z důvodů, proč to zosobnění je pro ně postojově nejasné. 

studentka reagovala na podstatné věci, které se v posudku objevily. Co ještě mohlo ovlivnit 

žáky při práci těch lektorů? Ptá se oponent Činčera. Autorka uvádí, že se ve třídě nemohla 

zaměřit na všechny detaily práce lektorů. Zpětně nedokázal dopsat, co všechno ovlivnilo tu 

interakci žáků a lektorů. 

11:00 Předseda komise zahájil diskusi. 

V následné diskusi vystoupili: prof. Spilková- Jak autorka vybírala lektory (výběr vzorku)- jestli 

se tam už ta šikana v té třídě objevila. Druhá otázka- v oblasti postojové, i jiné metody. Když jste 

pozorovala práci lektorů, jak jste identifikovala, že jít hodně do hloubky je pro lektory rizikové? 

Jestli jste vedla s těmi lektory nějaký rozhovor, jestli jste jim dala nějakou reflexi? Prof. Spilková 

se ptala, jestli se setkala autorka s pojmem - koncept personalizované výuky. Autorka odpověděla 
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na všechny otázky - dostala doporučení na lektory od organizací v okolí - bylo jich 7. Lektoři 

popisovali, že mají nějaké téma, vztahy ve třídě a chtěli si promluvit o tom tématu s žáky, ale 

nechtějí jít do hloubky. K odpovědi se vyjadřuje a upřesňuje doc. M. Váňová. Termín zosobnění - 

podle jakého směru tento termín definujete, ptá se na to doc. Koťa. Autorka ho vnímá jako 

didaktický princip, aby výuka byla propojená se životem žáka. Prof. Slavík se ujal slova: Téma 

šikana - vytčeno, že se toho tématu autorka při svém vystoupení tohoto tématu nedotkla, jestli se 

téma zosobnění dá v oblasti šikany lépe uchopit? Jestli se autorka dostala do kontaktu s termínem 

sdílení? Autorka si sama vybrala téma šikany. Autorka měla v jiných výzkumech možnost vidět, 

jak lektoři pracují s tématem šikany. Autorka ví, že existuje pojem sdílení, ale nikdy se jím 

nezabývala. Předseda se ptá, ještě jestli má někdo otázky - nejsou. 

11:59 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: Obhajoba disertační práce 

byly klasifikována: prospěla. 

Zapisovatel: Klára Seltenhoferová. 

Zápis ověřil předseda OR 

Jméno a podpis předsedy komise: doc. PhDr. Jaroslav Koťa 

Jméno a podpis dalšího člena komise: PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 
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