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Předkládaná bakalářská práce Dominky Běťáková se věnuje relevantnímu tématu. Zaměřuje se na 

problematiku zvládání kritických momentů v pedagogické komunikaci. Teoretickým rámcem 

bakalářské práce je Gofmannův interakcionalismus, resp. jeho dramatický model.  Výchozí 

analyzovanou jednotku představuje třída jako sociální skupina. Proto se Dominka Běťáková zabývá 

především pedagogy a žáky, jejichž interakce je podmíněná i kontexty, do nichž jsou situováni. Vztah 

pedagoga a žáků chápe autorka jako dyadický vztah, sociálně nerovný (autorita učitele, který 

ustanovuje pravidla). Žáky pojímá jako ontologickou jednotku, která jako kolektivní sociální aktér 

interaguje s učitelem a v závislosti na něm. K zamyšlení vyzývá úvaha o postavení učitele jako autority 

x člena týmu, jde o pozice, které se vylučují? Klíčová v komunikaci učitel x kolektivní aktér žáci 

(žactvo) je pak pro autorku řeč. Tato zjednodušení (vnímání žáků jako kolektivního aktéra a řeč jako 

nástroj komunikace) je ve vztahu k analýze dat produktivní, zároveň ovšem může představovat pro 

výzkum a interpretaci jisté limity, což bychom mohli v rámci obhajoby diskutovat. Zajímavá je analýza 

pozice asistenta pedagoga. Posledním klíčovým pojmem práce je kritický moment. Zde autorka nabízí 

typologii možných kritických momentů, které vystupují ve vztahu k Goffmanovu dramatickému 

modelu: porušení očekávání na úrovni scény, průběhu výstupu a role učitele, popřípadě dalších 

aktérů. Zajímalo by mne, do jaké míry lze uvažovat, že se identifikované roviny propojují? 

Otázku kritického momentu autorka nepromýšlí jen teoreticky. Naopak hlavním cíle práce byla 

interpretace dat získaných na základě pobytu ve škole, resp. školní třídě.  Svým výzkumem se  

Dominika Běťáková hlásí ke školní etnografii. Vedla pozorování a rozhovory s učitelkamive druhé 

třídě ZŠ.  Ve své práci autorka seznamuje s průběhem výzkumu.  Nicméně mohla více představit 

vzorek, popsat nejen učitelky (věk, praxe, zázemí) ale i třídy a žáky. Nejasná je etika výzkumu. Chtěla 

bych upozornit, že strategie, ke které se autorka uchýlila (nakolik se jeví logickou a pragmatickou), 

nekoresponduje s etikou společensko-vědního výzkumu. Podle mne rodiče a žáci měli být v každém 

případě informování, že na škole probíhá výzkum, a měli dát souhlas.  

V prezentaci vlastních nálezů autorka nepracuje s kategorizací, kterou formulovala v teoretické části 

práce. Proto by mne zajímalo, jak se tyto dvě části k sobě vztahují, jak teoretické uvažování o 

kritickém momentu se promítá do interpretace dat. Vlastní interpretace dat je postavena na 

formulování kategorizace původce kritického momentu a strategii učitele kritický moment 

eliminovat. Zdroje kritického momentu autorka vidí v pěti oblastech: učitel, žactvo, vnější podmínky, 

nekontrolovatelná a asistent pedagoga. Následují oddíly, kde autorka data člení a  popisuje (zaměřuje 

se, jak je uvedeno výše, hlavně na řeč učitelky, nikoliv na danou scénu). Jednotlivé kategorie dávají 

smysl a potvrzují úspěšně vedený výzkum. Zároveň lze ale polemizovat nad řazením oddílů a jejich 

logickém provázání. Mám za to, že kategorie nejsou výlučné a překrývají se, nebo jsou i nepřesně 

zařazeny, resp. jsou jinak organizovány ve výkladu a jinak v závěru. Využít autorka mohla více koncept 

scény x zákulisí a uvažovat, jaké kritické momenty kde vznikají a jak se promítají do učitelské praxe. Je 

také škoda, že se autorka v jednotlivých oddílech spokojila především s popisem a více 

neinterpretovala sledovanou sociální realitu. Např. postřeh, že učitelka „nechce“ dělat soudce má 



podle mne velký potenciál. Stejně tak by čtenáře zajímalo, jak pocit osobního diskonfortu vstupuje na 

scénu a jak je zpracováván v zákulisí. 

Po formální stránce je třeba ocenit čtivost textu. Zároveň je však třeba podotknout, že autorka málo 

zohledňuje čtenáře.  Některé informace zaznívají, aniž by byl čtenář seznámen s kontextem (s. 17), 

tedy neví, proč se o tom píše. Náročné je také orientovat se v citaci dat, bylo by dobré zavést lepší 

formální úpravu, aby bylo možné rychle identifikovat jednotlivou událost a aktéra citované promluvy. 

Práce by zasloužila jazykovou korekturu.  

Předkládaná práce je logicky strukturovaná. Celý text působí spíše minimalisticky.  Dominuje mu 

popis dat nad jejich interpretací.  Preferovanými daty byly promluvy učitelek, což s ohledem na 

Goffmanův dramatický model je málo produktivní. Nicméně text potvrzuje, že byla získána relevantní 

data a ta podrobena analýze a na úrovni teoretických východisek propojena s odbornou literaturou.   

 

Text splňuje nároky na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 
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