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Posudek diplomové práce Bc. Lindy Komárkové 

Verbální komunikace mezi vyučujícími a žáky na střední škole  

(Dialog při výuce českého jazyka) 

 

Hodnocení práce podle kritérií ÚČJTK FF UK (Posudky_zaverecnych_praci-1.pdf (cuni.cz), 

cit. 13. 8. 2021): 

 

1. Koncepce práce 

 

Koncepce práce je dobře promyšlená, provedený výzkum je zajímavý a přináší řadu 

podnětných pozorování komunikace mezi vyučujícími a žáky. Text má logickou strukturu, 

teoretické části, a zejména prezentace analýz jednotlivých hodin jsou přehledné a vstřícné ke 

čtenáři; obě části na sebe přiměřeně navazují. V teoretické části oceňuji jasné směřování 

výkladů k tématu práce; autorce se podařilo i velmi komplexní témata podat v přiměřeném 

rozsahu a hloubce. V částech prezentujících výzkum jsou analýzy výborně uspořádány do 

jasného sledu zkoumaných témat, vše je doplněno vhodnými dílčími i závěrečnými shrnutími. 

Výzkumné otázky jsou jasně vymezeny, závěry jsou odpovídající a jsou dobře formulovány. 

Pojmy jsou přiměřeně vymezeny, užívání terminologie odpovídá požadavkům. (A) 

 

 2. Metodologie a zpracování dat 

 

Autorka zvolila pro svůj výzkum adekvátní metody. Ve své práci prokázala, že je dobře 

zvládla (a to včetně pracného přepisu nahrávek) i že si je vědoma jejich limitů. Oceňuji, že se 

autorka dobře vypořádala i s potížemi způsobenými zavřením škol v pandemickém období let 

2020–2021, rozhodnutí analyzovat hodiny dostupné na portálu RVP se ukázalo jako dobré. 

Jak je již uvedeno výše, analýzy jsou výborně provedeny a prezentovány. Kladně 

hodnotím autorčinu schopnost komplexně pozorovat vyučovací proces a hodnotit ho kriticky, 

ale zároveň s porozuměním. Autorka vhodně vybrala sadu dílčích témat, která bude v každé 

z hodin sledovat, a tato volba se ukázala jako nosná (zvláště oceňuji ukotvení analýz v kontextu 

fází hodiny a také rozhodnutí vycházet ze struktury otázka – odpověď – zpětná vazba). Vedle 

výsledků týkajících se hlavního tématu práce výzkum poukázal i na řadu dalších zajímavých 

témat (srov. např. ne/přítomnost některých fází hodiny, některé strategie zpětné vazby, 
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upozornění na potenciálně rizikové momenty výuky, při nichž by se studenti mohli cítit 

nepříjemně). (A) 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

 

Autorka využívá přiměřené množství zdrojů odpovídající kvality, práce s odbornou 

literaturou odpovídá požadavkům (viz též 4). (A) 

 

4. Formální úroveň práce 

 

Práce má adekvátní formální podobu. V textu bohužel zůstaly jisté „redakční“ či 

jazykové (zejména interpunkční) nedostatky. V úvodních částech je několik míst (např. s. 13–

16), kde by bylo lépe jinak pracovat s odkazy na primární a sekundární zdroje, v seznamu 

literatury chybí u časopiseckých a sborníkových studií čísla stran. Práce obsahuje cenné přílohy 

s přepisy nahrávek. (B) 

 

5. Celkové hodnocení 

 

Diplomová práce Lindy Komárkové splňuje požadavky kladené na práce diplomové, 

ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

6. Otázky k obhajobě 

 

Jaká hlavní doporučení týkající se dialogu s žáky byste na základě svého výzkumu dala 

začínajícím učitelům? 

 

 

 

Praha 20. srpna 2021     doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 

 


