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Diplomantka Linda Trpálková se rozhodla ve své práci věnovat aktuálnímu tématu konzultací 
v tzv. triádě (učitel – žák – rodič) se zaměřením na poskytování zpětné vazby, jejíž kvalita se 
odráží v komunikaci mezi všemi aktéry a ovlivňuje učení žáků. V kvalitní formě spolupráce 
rodiny a školy na této úrovni se také odráží formativní přístup k hodnocení žáků a žáci se tím 
učí přebírat odpovědnost za své učení.  
Teoretická část se zabývá všemi podstatnými tématy, za inovátorskou považuji zejména 
kapitolu 2.8, která přináší zkušenosti ze švédských škol, a kapitolu 3.1.2. zejména v místech, 
kde je čerpáno ze zahraničních zdrojů, například zkušenosti s kompetenčními mřížkami, či 
kapitolu věnovanou technikám reformulace. K tomuto tématu doporučuji autorce ještě 
například publikaci Palenčárové a Šebesty Aktivní naslouchání při vyučování. Teoretická část 
se zabývá tématem v širším kontextu (spoluprací rodiny a školy), ale obsahuje i zcela konkrétní 
návod na to, jak vést konzultace na úrovni učitel – rodič – žák (s využitím populárně-naučných 
i empirických textů). 
Empirická část je potom skrze případovou studii rekonstrukcí tří konzultací na úrovni učitel – 
žák – rodič na prvním stupni vybrané základní školy. Výzkumné otázky jsou vhodně 
formulovány a v souladu s cílem práce, kritéria pro výběr participantů jsou promyšlena a dobře 
zdůvodněna, zvolené metody sběru dat jsou adekvátní, stejně jako analýza dat. Schéma 
realizace ve vztahu k výzkumným otázkám je přehledné, jen z něj není jasné, co je myšleno 
oním „typem“ u práce se zpětnou vazbou. 
Z teoretické části je patrné, že autorce je blízký nárok na nárok maximálního rozvoje schopností 
každého žáka, z něhož potom pramení zájem o téma samotné a v souladu s tímto přístupem 
interpretuje také výsledky empirické části a odkazuje se k němu i v závěru. Autentické výroky 
jsou potom doplňovány odkazem na odbornou literaturu, kterou autorka nastudovala. Někdy by 
si zasloužily ještě autorský komentář. Domnívám se, že nebyla vytažena všechna získaná data, 
jedná se spíše o vhled do dané problematiky, který je však systematicky předkládán čtenáři. 
Chybí zde však samostatná kapitola, která by shrnula výsledky jako celek a odpověděla na 
stanovené výzkumné otázky. Závěr potom neshrnuje práci jako celek v hlubší reflexi. 
Lindě Trpálkové se podařilo nahlédnout na podstatné rysy konzultací na úrovni učitel – žák – 
rodič se zaměřením na poskytování zpětné vazby, tj. s formativním aspektem. Oceňuji zejména 
její empatičnost, která byla nutná k tomu, aby mohla být fyzicky přítomna u těchto konzultací, 
která jsou velmi intimní.  



Z příloh je patrné, že autorka pořizovala velice pečlivě záznamy z pozorování i jejich 
transkripci, a autentické materiály ze škol jsou inspirativním materiálem i pro další školy.   

Oceňuji nastudování současné odborné literatury i několika zahraničních zdrojů. 
Drobné jazykové a stylistické chyby (zejména chyby v interpunkci, psaní uvozovek apod.), 
absence očíslování obrázků lze tolerovat, nebrání porozumění textu. 
 

Komentáře a otázky: 
1. Na straně 62 je uvedeno u tohoto autentického výroku paní učitelky: Jinak musím (jméno 
dítěte) pochválit, opravdu se snaží, všechno je bez problémů, opravdu je moc šikovná. Koukám 
na (jméno dítěte), nemáš se za co stydět. Říká to víc dětí, že se nemají za co pochválit, ale určitě 
s tím nesouhlasím, že se jedná o popisný jazyk zpětné vazby, sebeocenění dítěte a podpůrnou 
zpětnou vazbu. Prosím o přímou identifikaci místa, kde se jedná o popisný jazyk zpětné vazby 
a vysvětlení rozdílu mezi popisným a posuzujícím jazykem zpětné vazby vlastními slovy. 
A dále prosím o interpretaci tohoto výroku ve vztahu k hodnocení dle vztahové normy. 

2. Jaká data / témata nebyla v práci vytěžena a proč? 

3. Která z výzkumných zjištění považujete za nejvíce přínosná pro reálnou školní praxi? 
 
Celkově hodnotím práci za přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. 
 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce a nevykazuje 
žádnou shodu v systému Theses.cz s jiným dokumentem. 
 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
                     
 

28. 12. 2018, Veronika Laufková 
 
 
 
 
 


