Posudek oponenta diplomové práce
katedra pedagogiky FF UK v Praze
Jméno a příjmení studenta/-tky: Tereza Hradilová
Název práce: Současnost a problém sebevýchovy
Oponent práce: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Technické parametry práce:
Počet stránek textu (bez příloh): 103
Počet stránek příloh: 3
Počet titulů v seznamu literatury: 44
1

Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

1

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

1

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
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Metody práce
Vhodnost použitých metod

1

Využití výzkumných empirických metod

1

Využití praktických zkušeností

1

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)
Naplnění cílů práce

1

Vyváženost teoretické a praktické části

1

Návaznost kapitol a subkapitol

1

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

1

2

3

4

Vhodnost prezentace závěrů práce

1

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
V čem spočívají problémy současné teorie výchovy?
Jaké stěžejní principy by mohly tvořít jádro teorie výchovy v současné škole?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomantka předložila k posouzení rozsáhlé pojednání o poměrně málo zkoumané
problematice v posledních letech – a tou je oblast teorie výchovy. Uvádí nejprve
problematiku výchovy a posléze sebevýchovy (které tvoří jádro jejího textu) do
filosofických souvislostí (Sókratés – Platón až po Kanta). Poté přechází k analýze
vlivu kapitalismu na pojetí a sebepojetí člověka, na růst konzumerismu, narcismu a
prokrastinace a řadu nových jevů, které mají vliv na formování lidské společnosti.
Následující kapitoly jsou věnovány sociologickým a psychologickým aspektům dané
problematiky a po teoretické části je v empirické části předložen soubor 5ti důkladně
propracovaných kazuistik, které právě díky širokému záběru ukazují množství a
„pestrost“ problémů, s nimiž se lze v oblasti sebevýchovy setkat.
Na práci lze ocenit nejen široký zábět autorky, ale i erudici, s níž zpracovala řadu
témat a subtémat práce. Předložený text je vzorně zpracován (jedinou drobou
připománku lze uvést k citacích, kde by bylo vhodné důsledně uvádět min. zkratku
křestního jména citovaného autora/ či autorky).
Připomenout lze, že diplomantka se pustila do oblasti, která je obtížně uchopitelná
pro svou vícerozměrnost a zdařile zvládla vybranou problematiku tak, že je možné
její sondu označit za velmi přínosnou. Práce splňuje bohatě požadavky kladené na
diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě.
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