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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Jana Ehlichová
Rok narození: 1996
Identifikační číslo studenta: 38480283

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy - biologie

Identifikační čísla studia: 642514

Název práce: Kvalita verbální komunikace učitele 2. stupni základní školy
Pracoviště práce: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Datum obhajoby: 21.05.2021 Místo obhajoby: Online MS Teams
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka strukturovaně a přehledně představila téma práce, cíl,
teoretická východiska, metodologii, výsledky a závěr.

Vedoucí zejména ocenil samostatnost diplomantky při zpracování
práce; přehled literatury z českých i zahraničních zdrojů; prezentaci a
interpretaci dat.

Oponentka práce vyzdvihla samotnou volbu tématu práce,
terminologickou jednotnost, provázanost teoretické a empirické části,
množství aktuálních domácích i zahraničních zdrojů. Metodologicky
byla práce vhodně uchopena, voleny byly odpovídající metody sběru
dat, výzkumný vzorek je vhodně popsán. Výborně byla využita i
triangulace dat na dvou úrovních. Zvláště ocenila diskuzi a závěr,
které přesahuje práci jako celek. Ocenila i vysokou jazykovou
úroveň práce.

Otázky:
1. Porovnání dvou metod sběrů dat - dotazník a analýza videí
2. Faktory, které ovlivňují vnímání učitelů (respektující vs
partnerské)
3. Efekty na učení žáků - zprostředkování učiva, organizační formy a
metody práce
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4. Přínosnost zjištění pro reálnou školní praxi
5. Počet videonahrávek

Jana Ehlichová odpovídala vhodně, se znalostí dané problematiky,
přemýšlela v souvislostech a uplatnila schopnost sebereflexe.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. ............................

 PhDr. Karel Starý, Ph.D. ............................
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