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Průběh obhajoby: Studentka Linda Trpálková představila svou diplomovou práci na

téma "Konzultace učitel - žák - rodič na 1. stupni ZŠ se zaměřením
na poskytování zpětné vazby".
Představila téma práce a důvod jejího výběru, dále cíl práce,
informace z teoretické části potřebné pro interpraci dat v empirické
části, dále metody sběru dat, přístupy vyučujících ke konzultacím a
závěr.

Vedoucí práce ocenil výběr tématu. Teoretická část ukazuje, že je to
místo těchto "trojstranných" konzultací dobře ukotveno. V českém
výzkumu toto není ještě zpracováno, ale v praxi učitelů už to funguje
(tedy praxe zde předchází teorii). Největší přínos práce vidí v
empirické části, protože se dostala do tohoto neznámého, intimního
prostoru. Za důležitou považuje mikroanalýzu těchto trojstranných
konzultací. V přílohách doložila velké množství dokumentů, skvěle
zmapovala kontext, kde se konzultace odehrávají. Srozumitelněji by
mohly být podány výsledky, což je věc, která zraje postupně. Pro
srozumitelnost by prospělo, kdyby se vzdala přehnané zdvořilosti
(např. označení paní učitelky).

Oponentka práce vyzdvihla aktuální téma práce a její zpracování v
teoretické části, včetně prostudování zahraničních zdrojů. Ocenila, že
autentické výroky aktérů jsou doplňovány odkazem na odbornou
literaturu, kterou autorka nastudovala. Chybí zde samostatná
kapitola, která by shrnula výsledky jako celek a odpověděla na
stanovené výzkumné otázky. Jinak oponentka ocenila kultivovaný
jazyk, náhled na žáka a spolupráci rodiny a školy; empatičnost, která
byla nutná k tomu, aby mohla získat data pozorováním konzultací na
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úrovni učitel - žák - rodič.

Dr. Chvál pochválil studentku, jak si vedla v roli výzkumníka.

Otázky komise:
1. Co si studentka z této práce odnáší pro svou vlastní praxi?
2. S jakými největšími problémy jste se potýkala při vypracování
diplomové práce?
3. Jaká výzkumná zjištění vás nejvíce překvapila a proč?
4. Popisný a posuzující jazyk zpětné vazby, hodnocení dle vztahové
normy.
5. Jaká data / témata nebyla vytěžena a proč.
6. Portfolio žáka - trojstranné konzultace jako prostor pro to, jak ho
využít

Komise ocenila strukturu prezentace výsledků diplomové práce;
sebereflexi autorky; pokoru, s níž k práci přistupovala.

Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Karel Starý, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. ............................

 PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................
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