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Autorka v předložené disertační práci řeší otázku reflexe a analýzy vyučovacích hodin 

přírodopisu a biologie realizovaných studenty učitelství v rámci pedagogické praxe. Ta 

představuje nedílnou a velmi důležitou součást přípravy budoucích učitelů, neboť je 

završením předcházející teoretické přípravy a umožňuje studentům učitelství aplikovat nabyté 

teoretické znalosti nejen z pedagogických disciplín, ale také z oborových předmětů. Přestože 

její význam je nesporný, a to i proto, že často rozhoduje u budoucích učitelů o tom, zda se ve 

svém profesním životě budou učitelské dráze skutečně věnovat, je překvapivé, že u nás není 

jejímu kvalifikovanému výzkumu věnována odpovídající pozornost. V tomto kontextu se 

volba tématu jeví nejenom jako aktuální ale především potřebná. 

 

Disertační práce se opírá o dvě hlavní studie. První studii předcházelo pilotní šetření (kap. 3) a 

navazovala na ni hlubší sonda zaměřená na studentské hodnocení vlastní výuky (kap. 5). 

Výzkumná část tedy obsahuje čtyři na sebe navazující šetření, která jsou pojata samonosně a 

jejichž výsledky už byly publikovány, což znamená, že prošly recenzním řízením. Ve svém 

posudku se budu proto věnovat celkovému pojetí práce a po té připojím poznámky k 

jednotlivým studiím. 

 

První kapitola disertační práce je věnovaná teoretickým východiskům na různých úrovních 

řešené problematiky. Překvapila mě však svojí stručností a relativně malou a ne zcela 

přehlednou diverzifikací problematiky, kterou bych u práce tohoto druhu očekávala. Úvodní 

část věnovaná pedagogickým praxím je v podstatě zaměřena jen na pojetí pedagogických 

praxí na Pedagogické fakultě UK. Předpokládala bych postup, byť stručný, od obecného 

pojetí přes naznačení problematiky z různých úhlů pohledu ke konkretizaci na PedF UK. Také 

výraznější odkazy řešící toto téma v zahraničí a u nás by této části slušely. Musím zároveň 

uznat, že část z výše zmiňovaných poznámek jsem našla v předposlední kapitole práce 

Diskuse, jejíž první odstavce by se do teoretického úvodu velmi hodily. 

Dále je v teoretické části podrobněji rozebrán proces reflexe, jeho formy a význam pro 

studenty učitelství s důrazem na písemnou reflexi, především s využitím videozáznamu, a 

také na zaměření a význam hospitačních rozhovorů při pedagogických praxích. Tato část se 

dostatečně opírá o zahraniční i naše studie zabývající se sledovaným tématem. 

 

Ve druhé části práce je vymezen hlavní cíl výzkumu, kterým bylo "dokázat přínos 

profesního vidění při samostatné sebereflexi studentů s podporou videonahrávek v porovnání 

se samostatně psanou sebereflexí vlastní výuky bez podpory videonahrávek a dále dokázat 

přínos hospitačních rozhovorů a videozáznamů u studentů po první a druhé pedagogické 

praxi". Cíl je velmi obsáhlý, proto oceňuji jeho rozčlenění na cíle dílčí, které konkrétněji 

odrážejí výzkumný záměr autorky. Tyto cíle byly realizovány v jednotlivých na sebe 

navazujících šetřeních, na které autorka výzkum rozčlenila a jejichž design v této kapitole 

stručně popsala. 

 

Třetí část práce (kapitola 3 - 6) je věnovaná vlastnímu výzkumu, který zahrnuje pilotní 

šetření, první výzkumnou studii, na ní navazující sondu a druhou výzkumnou studii. Tyto 

čtyři části jsou vždy pojaty s vlastním cílem, metodikou, výsledky i diskusí. Zvolená 



metodika a v rámci ní použité konkrétní metody výzkumu odpovídají stanoveným cílům 

jednotlivých šetření. 

Disertační práce jako celek již neobsahuje kapitolu Výsledky, ale rovnou je zařazena 

Diskuse. Domnívám se, že by bylo vhodné tuto kapitolu pojmout a nazvat "Výsledky a jejich 

diskuse", aby bylo možné přehledně a shrnujícím způsobem dát najevo, do jaké míry byl 

hlavní cíl i dílčí cíle práce splněny a jasně se ukázal přínos práce ve vztahu k již 

publikovaným studiím jiných autorů. Strukturace této kapitoly vyjádřená alespoň 

zvýrazněnými nadpisy (názvy podkapitol) by čtenáři při finálním hodnocení výsledků 

disertace velmi pomohly. Ve stávající podobě kapitoly není množství a kvalita realizované 

práce náležitě prodána. Diskuse by mohla být také výrazněji zaměřena na použitou metodiku, 

neboť i v tomto ohledu získala autorka mnoho cenných zkušeností. Zároveň oceňuji, že si 

autorka uvědomuje limity své práce a naznačuje možné cesty budoucího výzkumu na tomto 

tématu.  

 

Formální stránka:  

Práce o celkovém rozsahu 114 stran je téměř klasicky členěna na základní části tak, jak je pro 

vědecké práce obvyklé. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 137 odkazů, z toho 

je zhruba třetina zahraničních. Celkově je struktura práce logická, rozsah a členění odpovídá 

jejímu charakteru i významu jednotlivých částí. Je napsána srozumitelně, úsporně, bez 

významných obsahových nedostatků, ale má jisté rezervy ve formulacích a gramatice. 

K práci připojuji několik poznámek a otázek. 

 

Poznámky: 

● Metodologie výzkumných šetření by měla být sepsána tak, aby kdokoliv mohl práci 

 zopakovat a výsledky ověřit. Autorka použila pracnou a náročnou kombinaci metod, 

 která ji pomohla získat zajímavé výsledky. Některé fáze výzkumné práce, především 

 analýza dat v jednotlivých šetřeních, jsou ale psány velmi úsporně. Pro potřeby článku 

 je její kratší podoba žádoucí ale v disertační práci bych si představovala podrobnější 

 popis i s odkazem na ukázky získaných reflexí a jejich zpracování se zařazení např. v 

 příloze.  

● V pilotním šetření i první výzkumné sondě autorka odkazuje na výzkum Sherin a van 

 Es (2008). Uvádí, že použitý kategoriální systém (str. 47) byl pro potřeby předkládané 

 studie modifikován tak, aby byl vhodný pro analýzu písemných reflexí studentů 

učitelství biologie. Není ale jasné, v čem modifikace spočívala. Afinitu na biologii 

jsem nezaznamenala. Určitě by bylo dobré pro větší přehlednost třídění podrobněji 

vysvětlit, případně graficky znázornit. 

● Na str. 48 se uvádí: "Počet jednotek v pre a post reflexích u obou skupin respondentů 

ukazuje rozdíly v délce písemných reflexí (tab. 5)". Toto tvrzení by bylo vhodné více 

konkretizovat. Také ukázka reflexe s následným kódováním by pomohla.  

● Pro čtenáře by bylo výhodnější, kdyby tabulky předcházely vysvětlujícímu textu. 

● Proč jsou v tabulkách 6 - 12, ale i v dalších, uváděny pouze relativní četnosti? 

(Tabulky 11 a 12 jsou nazvány Počet výroků, ale uvedena jsou procenta.) 

● Metodologie druhé studie je konkrétnější a dokladování výsledků příklady této studii 

 velmi prospělo. Příklady by ale měly být uváděny v práci graficky jednotně. 

● Za relativně postačující považuji popis výzkumného vzorku, méně pak teoretické 

 ukotvení výběru. Větší výpovědní hodnotu by také mělo provedení výzkumu v obou 

 typech  praxí se stejným vzorkem. 

● V tabulce 17 se neuvádí nákres na tabuli, ale studenti (např. S34 o něm hovoří).  Byl 

ve výuce využíván? 



●  Některé tabulky, např. 19, 20 by si zasloužily propracovanější třídění, v prezentované 

 formě mají malou výpovědní hodnotu.  

 

Otázky: 

● V práci je velký prostor věnován videonahrávkám a jejich využití. Student si pro 

 hodnocení praxe může vybrat podle svých možností buď návštěvu hospitujícího nebo 

 formu videohospitace. Zajímalo by mě, jak vlastně byla videonahrávka realizována, 

 kdo ji prováděl a do jaké míry toto nahrávání mohlo ovlivnit chod hodiny?  

● Při práci s videozáznamy jsou zmiňována většinou jen pozitiva. Existují také negativa 

při pořizování a využívání těchto záznamů, jak se projevují a jak je možné se s nimi 

 vyrovnávat při běžné pedagogické praxi? K jakým nejčastějším chybám dochází? 

● V práci také uvádíte: "U studentů konajících svoji první praxi na základních školách 

byl, na rozdíl od studentů působících na středních školách při své druhé praxi v rámci 

studia  učitelství, po sledování vlastního videozáznamu z výuky zaznamenán 

statisticky významný posun napříč celou řadou kategorií profesního vidění." Mohla 

byste toto tvrzení blíže vysvětlit (např. při vlastní obhajobě)? 

● V práci na str. 58 uvádíte: "Pokud má být reflexe (budoucích) učitelů co nejúčinnější, 

je podstatné, aby uvažovali o své vlastní výuce co nejrealističtěji a aby reflektovali ty 

události, ke kterým ve výuce skutečně docházelo." Jak toho lze podle Vašeho názoru 

dosáhnout? 

● V návaznosti na text na str. 57, kde uvádíte: "První omezení této studie spočívá v 

 poměrně nízkém celkovém zastoupení zúčastněných respondentů. V rámci první 

 studie  byly analyzovány písemné reflexe z dostupného vzorku studentů učitelství." 

 Pokud je v rámci pedagogického výzkumu využit dostupný výběr respondentů, při jak 

 početném vzorku lze uvažovat, že výsledky analytické statistiky z dat získaných na 

tomto vzorku by víceméně odpovídaly výsledkům získaným šetřením náhodného 

 souboru? Na čem početnost vzorku závisí? Existuje k této problematice nějaká 

 literatura?  

● Na str. 80 uvádíte: "Vysvětlení svého názoru na vnímání míry atraktivnosti 

 vyučovaného  tématu pro žáky uvedlo 13 respondentů. Pouze tři respondenti však svůj 

 názor podepřeli o existující teorii, na základě které došlo k potvrzení jejich 

 konstatování." Kterou teorii máte na mysli? 

● Na str. 93 správně uvádíte limity své práce. Mohla byste naznačit, jakým směrem by 

bylo vhodné orientovat budoucí výzkum na tomto tématu? 

 

Závěr: 

Předložená disertační práce splňuje požadavky na ni kladené. Velkým pozitivem jsou čtyři 

uveřejněné publikace. Autorka tak svým přístupem prokázala nejen schopnost samostatně 

vědecky pracovat, ale i výsledky zpracovat do sevřené formy vědecké publikace.  

Práce splnila stanovené cíle a přináší užitečné informace pro další výzkum v oblasti analýzy 

pedagogických praxí. V aplikační rovině vidím uplatnění výsledků v navržených změnách 

konkrétní přípravy i následného hodnocení pedagogické praxe budoucích učitelů přírodopisu 

a biologie. Dizertační práce odpovídá příslušným kritériím stanoveným zákonem o vysokých 

školách č. 11/1998 Sb. § 47 pro udělení hodnosti Ph.D. ve studijním oboru Specializace v 

pedagogice, oboru Vzdělávání v biologii, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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