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Posudek vedoucího na bakalářskou práci Dominiky Běťákové Učitelská 

interpretace a zvládání kritických momentů ve výuce 

Dominika Běťáková se ve své práci věnuje konfliktním nebo kritickým situacím ve třídě na 

ZŠ z perspektivy učitele. Jedná se o etnograficky pojatou práci, založenou na kombinaci 

pozorování ve třídě a rozhovorech s učiteli. Práce měla složitější vznik, původně byla 

zaměřená na otázky odlišné etnicity žáků, ale vzhledem k tomu, že etnicita se ukázala jako 

irelevantní téma ve zvolené třídě (děti s odlišnou etnicitou tu byly, ale ani ony ani ostatní děti 

ani učitelka etnicitu nijak netematizovaly) a autorka nechtěla vytvářet problém, kde není, 

došlo k posunu k tématu kritických situací, které se vynořilo jako pro autorku zajímavé a 

nosné téma. Zároveň jde o téma, které dobře zapadá do záběru školní psychologie. 

Základním teoretickým rámcem je Goffmannovo dramaturgické pojetí sociální interakce jako 

divadla. Autorka tento rámec používá pro porozumění a interpretaci rozmanitým „drhnoucím“ 

interakcím, ke kterým ve třídě dochází. Interakcionistický pohled na školní realitu také patří 

ke klasickému záběru ze kterého se na školní realitu díváme. 

Práce splňuje svůj cíl a veškeré náležitosti. V empirické části obsahuje zajímavé a hezké 

etnografické momenty z pozorování ze třídy a rozhovorů. Oceňuji i interpretaci, která ukazje, 

že kritika problematičnosti inkluze, které je zejména praktického charakteru, nemusí znamenat 

automatický odpor učitele proti jakékoli jinakosti. Zaujala mne také kritická situace z pohledu 

učitele, který musí nějak zvládnout a překonat rasismus, který si do školy z rodin přinášejí 

některé děti. 

Vzhledem k teoretické části, stavící na Goffmanovi mi však v interpretacích poněkud chyběly 

poukazy na divadelnost (sehranost nebo rituálnost možná nebyly vždy to, co je ohroženo). A 

dále by bylo bývalo vhodné, aby se autorka podívala na texty Pražské skupiny školní 

etnografie, které se dané problematice věnovaly a dalo by se na nich stavět. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 


