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Diplomantka Jana Ehlichová se rozhodla ve své práci věnovat tématu komunikace na 2. stupni 
ZŠ. 
Předností práce je již sama volba tématu, protože v českém prostředí se stále jedná o téma  
zásadní, kterému se věnuje zejména tým Ústavu pedagogických věd FF Masarykovy univerzity. 
Janě Ehlichové se podařilo v této práci nahlédnout na konkrétní podoby komunikace učitelů 2. 
stupně základní školy v přírodovědných předmětech v době distanční výuky.  
V teoretické části autorka vymezila logickou strukturou výkladu základní témata a okruhy 
vztažené k problematice komunikace. Autorce se podařilo provázat teoretickou a empirickou 
část práce, zejména v identifikaci komunikace v partnerském a respektujícím přístupu. 
Nesmírně si vážím množství zahraničních zdrojů informací, z nich autorka čerpala. 
Vzhledem k cíli práce považuji volbu případové studie za vhodnou a nejvíce oceňuji triangulaci 
výzkumných metod (dotazník, pozorování výuky) a účastníků výzkumu (učitel – žáci).  
Dotazník je velice vhodně sestaven, položky jsou výborně formulovány s ohledem na cíl 
výzkumu. Obzvlášť kladně hodnotím potom přehlednost prezentování této části výzkumu a 
oceňuji  autorčino samostudium v otázce statistického vyhodnocování dat. Velice přehledně 
jsou též prezentované i výsledky analýzy videonahrávek. Za nejcennější potom považuji 
konkrétní příklady transkribovaných monologů a dialogů z online výuky, které dokreslují 
atmosféru ve zkoumaných třídách, a autorka je vhodně doplňuje výsledky dotazníkové šetření. 
Diskuze a závěr shrnují práci jako celek, uvádí limity práce, hledají souvislosti s dalšími 
empirickými zjištěními, reflektují výsledky i vlastní práci. 
Práce splňuje veškeré formální požadavky, všechny odkazy a citace jsou řádně dokumentovány 
(kladně hodnotím také množství a kvalitu aktuálních a zahraničních zdrojů k tématu). Oceňuji 
rovněž jazykovou úroveň práce – drobné překlepy a výjimečné chyby v interpunkci nesnižují 
celkovou kvalitu práce. 
 

Návrh otázek pro zodpovězení při obhajobě: 
1. Jano, ve Vaší diplomové práci jste měla možnost uplatnit dvě metody sběru dat – dotazník 
a analýzu videí. Shrňte prosím, která z metod je Vám bližší a proč (z hlediska vyhodnocování 
výsledků a následně výsledků) a spatřujete její využití ve své praxi učitelky. 



2. V závěru shrnujete, že učitelé sami sebe považovali za více respektující a partnerské než 
potvrdilo dotazníkové šetření mezi žáky. Uvádíte také možné faktory, které to ovlivňují – 
dokázala byste je konkretizovat na Vámi vybraných učitelích ve výzkumu?  

3. U pražského učitele uvádíte, že jeho hodiny byly sice pestré, zábavné a zajímavé z pohledu 
zprostředkování učiva (více než hodiny v Krnově), ale z pohledu dotazníkového šetření mezi 
žáky a na základě analýzy videonahrávek jste zaznamenala méně respektujícího a 
partnerského přístupu. Jak se staví již existující výzkumu k tomu, co má větší efekt na učení 
žáků? 

4. Která z Vašich zjištění považujete za nejvíce přínosná pro reálnou školní praxi? 
 

Předložená práce splňuje veškeré požadavky kladené na diplomové práce a všechny shody 
označené v systému Theses.cz a v systému Turnitin jsou bezpředmětné, všechny zdroje 
byly řádně citovány. 
 
Práce považuji za pečlivě zpracovanou, s velkým nasazení a samostatností autorky. 
Doporučuji ji k obhajobě. 
 
Jano, děkuji za kvalitní zpracování aktuálního tématu a přeji Vám ve vašem působení 
v roli pedagoga mnoho úspěchů a nadšení. 
 
 
                

14. 5. 2021, Veronika Laufková 
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