Posouzení diplomové práce Moniky Haškové „Komunikace s rodiči z pohledu
začínajícího učitele“
Posudek vedoucí práce

Téma předložené diplomové práce považuji za aktuální. Zvládání komunikace s rodiči je
velkým úkolem pro všechny začínající učitele, navíc úkolem, před kterým mají respekt a
obavy. Přínosné je z tohoto hlediska nejen zaměření diplomové práce, ale i způsob
zpracování, které vychází mj. z reflexe vlastní praxe autorky. Inspirativní jsou i výsledky,
včetně doporučení pro ostatní začínající učitele.
Text je koncipován tradičním způsobem. První část sleduje dosažený stav poznání. Struktura
témat odpovídá cílům a předmětu práce a poskytuje také čtenáři dostatečný vhled a podklady
pro sledované téma. Autorka zpracovala dostatečné množství dobře vybrané, převážně české
odborné literatury.
Metodologie práce je představena dostatečně podrobně. Výzkum zahrnuje dvě části –
případovou studii reflektované zkušenosti autorky práce a porovnání zkušeností s praxí
dalších tří začínajících učitelů z jiných škol. S nástrahami práce s daty, které vycházejí
z vlastní praxe se autorka vypořádala dobře. „Deníkový“ zápis dat a jejich reflexe dovolila
uspořádat text do oblastí, které pokrývají sledované téma. Polostrukturované rozhovory
s kolegy potom slouží nejen jako důležitá kontrola vlastních dat. Dovolují porovnávání,
korekce, doplnění a větší zobecnění závěrů práce.
Strukturace práce s daty je vedená zejména potřebami praxe, potřebami začínajících učitelů
zvládnout a vyrovnat se s nutností komunikovat od počátku s rodiči svých žáků. Považuji
tento systém za možný a přínosný. Velmi zajímavá jsou doporučení pro ostatní učitele
v každé oblasti práce s rodiči, se kterými se Monika Hašková jako učitelka setkala.
Doporučení jsou často přínosná a významná, možná měla být ještě konfrontována s ostatními
učiteli ve výzkumu. Na druhou stranu tam zvolila autorka jiný způsob, protože se ptá na
doporučení za celou oblast práce s rodiči a přípravu začínajících učitelů. Prostřednictvím
těchto dat se tak dostává opět na vyšší rovinu obecnosti.
Interpretace výsledků a diskuze jsou kapitolou, která má shrnující povahu a stručnou diskusní
funkci. Dovolují vyjádřit důležité výsledky práce a porovnat je také s odbornou literaturou.
Závěry mohly být podrobnější, ale to je na diskusi u obhajoby.
Práce je živá, přehledně strukturovaná a dobře se čte. Splňuje nároky kladené na diplomovou
práci a doporučuji jí k obhajobě.
Praha 11.5.2020
Ida Viktorová

