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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Pozitivní zjištění výzkumu je, že etiketizační diskurs na SPgŠ se sice objevuje, není ale příliš častý; 
mohlo se na tomto výsledku nějak podílet skutečnost, že jste sbíral data na základě přímého 
pozorování a učitelé se tak mohli mít tendenci více kontrolovat?
2. Pokud byste měl ve výzkumu pokračovat, na co byste ho zaměřil?
3. Jaká doporučení pro praxi z výzkumu plynou?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
Zkoumané téma je dlouhodobě v centru zájmu diplomanta, který se mu z jiného úhlu pohledu věnoval
již ve své bakalářské práci. Podobně jako u mnoha dalších se musel potýkat se složitou situací kolem
koronavirové situace, takže oceňuji, že se mu podařilo dodržet naplánovaný design výzkumu založený
na časově náročné metodě zúčastněného pozorování. 

Práce  je  rozvržena  do  dvou  relativně  samostatných  částí,  teoretické  a  empirické.  Teoretická  část
představuje  základní  koncepty  spojené  s  nálepkováním  a  pedagogickým  diskursem.  Diskurs  je
přehledově představen s oporou o autory, kteří se této problematice věnují na Slovenku a v ČR, autor
se zde méně orientuje na pedagogický diskurs jako mocenskou praktiku, což by vyžadovalo více se
zaměřit  na  zahraniční  zdroje  (např.  Klaf,  F.  School  labelling  as  technology  of  governance:
Problematizing ascribed labels to school spaces; Bourne, J. The discourse of development in school
governance;  Skidmore,  D. A  theoretical  model  of  pedagogical  discourse;  Singh,  P.  Pedagogic
governance: theorising with/after Bernstein). Teorie labellingu je představena výstižně s odkazem na
základní autory. Zajímavý je autorův pokus představit možné příčiny labellingu ve škole. Kapitoly
věnované  klimatu  školy,  kurikulu,  roli  učitele  jako  nositele  diskursu  problematiku  spíše  doplňují.
Operacionalizace pojmů diskurs a diskursivní praktika pro následný výzkum by měla být, vzhledem k
jejich mnohovýznamovosti, důslednější. 

Výzkum je zaměřen na etiketizační diskurs na střední pedagogické škole, což je prostředí, které je
kurikulárně a také genderově specifické. Cílem bylo vysledovat, jaké diskursivní praktiky využívají
učitelé  při  nálepkování  žáků,  stanovit  často  užívané  nálepky  a  poukázat  na  oceňované  a
diskvalifikované  oblasti  studentů  ze  strany  pedagoga.  Cíl  byl  splněn  prostřednictvím  pozorování
vyučovacích hodin a následné analýzy dat, založené na kódování a kategorizaci. Diplomant prokázal
dobré zvládnutí výzkumné metody i techniky vyhodnocení dat. Z hlediska struktury metodologické
části  chybí  představení  etické stránky výzkumu, výzkumný problém a výzkumné otázky měly být
uvedeny před popisem vzorku.  Diskuse je zařazena, ale opírá se o starší výzkumy, na které autor
odkazuje pouze prostřednictvím sekundární literatury. Pozitivní je,  že provádí alespoň porovnání  s
recentnějším výzkumem, který provedl  ve své bakalářské práci.  Závěry jsou formulovány jasně a
výstižně.

Práce je psána čtivě, z hlediska jazyka a stylu se ojediněle objevuje syntaktický nedostatek, pravopisný
prohřešek nebo stylistická neobratnost. Např.: Následnou prezentaci výsledků jsem provedl pomocí
techniky „vyložení karet“ jsem provedl následnou analýzu. s. 57; nadstandartní vybavení, s. 58. 

Slabší stránkou práce je kromě některých výše uvedených aspektů chudá přílohová část (škoda, že v
příloze není např. přiložen vyplněný pozorovací arch apod.).

Závěr:  Práce  přináší  zajímavé  výsledky  ohledně  druhů  nálepek  i  identifikace  etiketizačních
diskursivních praktik na SPgŠ. Jako celek splňuje požadavky kladené na kvalifikační závěrečné texty,
byť v autorových možnostech bylo některé kapitoly obohatit hlubšími teoretickými analýzami. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji.
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře.
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