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 Linda Komárková se ve své práci věnovala komunikaci mezi vyučujícím a žáky (studenty) 
středních škol. K tomuto tématu výzkumy v českém prostředí již existují, nicméně z důvodu proměny 
společnosti v posledních letech i dekádách, pojetí výuky i způsobech komunikace mezi výše zmíněnými 
skupinami se jedná o téma důležité a aktuální. Diplomantka předkládá práci celistvou, kvalitní a 
profesionální, která na základě několika analýz hodin českého jazyka a literatury napomáhá nahlédnout 
do struktury komunikačního procesu na středních školách a nabízí možnosti zamyšlení nad současným 
stavem a také témata k dalším výzkumům. 

 

Koncepce práce: 

Diplomová práce je promyšlená, logicky strukturovaná a adekvátně podložená. V úvodu si 
diplomantka stanovila sedm předpokladů, které v závěru práce potvrzuje, či vyvrací. Stěžejní teoretická 
kapitola se věnuje deskripci dialogické komunikace a jejích složek, s přesahem také do vývoje dialogu 
od nejmenších dětí (s. 20–21). Obsáhlý je popis komunikačních zvyklostí v tradičním vyučování – otázka 
učitele, odpověď žáka, zpětná vazba učitele – poté následuje stručný popis IRF struktury (čili této 
trojice) a krátce je představeno také dialogické vyučování. Teoretická část je provázána s částí 
praktickou, autorka se nad jednotlivými pasážemi zamýšlí a konstatuje, zda se tvrzení v jejím výzkumu 
potvrdila, či nikoli (např. s. 17, 34 aj.). Velmi pozitivně hodnotím také to, že autorka představuje 
pohledy různých odborníků, které navzájem porovnává, a nesoustředí se pouze na jeden zdroj. Jelikož 
analýza vyučovacích hodin, které tvoří jádro práce, vycházejí také z popisu fází běžné vyučovací hodiny, 
bylo by vhodné tuto strukturu představit také v teoretické části. Všechny klíčové pojmy jsou řádně 
vysvětleny, zřídka označení kolísají, aniž by další možnosti byly zmíněné (např. otázky reprodukční a 
reproduktivní, s. 57 s 28). (A) 

 

Metodologie a zpracování dat: 

Autorka provedla kvalitativní výzkum, jenž spočíval v analýze pěti vyučovacích hodin českého 
jazyka ve školách s tradičním způsobem výuky. Jednu hodinu autorka navštívila osobně, více učiteli jí 
tato možnost, především z důvodu časté distanční výuky během roku, povolena nebyla. Ostatní tedy 
převzala z portálu RVP, kde se nacházejí záznamy celých vyučovacích hodin z různých vyučovaných 
předmětů. Ve vzorku vyučujících byly zastoupeny ženy i muži, třídy čítaly od 12 do 25 žáků. Věkový 
průměr učitelů autorka odhadovala na 40 let, lze tedy očekávat, že vybraní vyučující mají se školní 
výukou delší praxi. Od plnoletých studentů, kteří se nacházeli v prezenčně navštívené třídě, získala 
diplomantka informovaný souhlas. Autorka nezmiňuje, podle čeho vybírala hodiny dostupné na 
portálu RVP, ale podařilo se jí vybrat ukázky z mluvnice, slohu i literatury, a pozorovat tak vzájemnou 
komunikaci ve všech složkách předmětu. Analýzy obsahovaly krátké představení hodiny, shrnutí 
uskutečnění jednotlivých fází hodiny, užité metody, pomůcky a dále typy kladených otázek, 
charakteristiku projevu vyučujícího i studentů a zpětnou vazbu. Na konci každé analýzy proběhlo 
shrnutí poznatků a všechny analýzy byly na konci práce vzájemně porovnávány. Rozbory byly doplněny 
přepsanými ukázkami (přepis vycházel z pravidel korpusu DIALOG), celé přepisy se nacházejí v příloze. 
Co se týče těchto ukázek, bylo by vhodné, aby autorka do seznamu zkratek, těla práce nebo do 



poznámek pod čarou vypsala zkratky, s nimiž pracuje – U (učitel), Ž (žák), S (student), v teoretické části 
navíc užívá zkratku Ž, v praktické S. V zápisu také není vždy na první pohled zřejmé, zda se jedná o na 
sebe navazující repliky, či o výčet (např. na s. 47 tímto způsobem autorka vypisuje výčet replik, jak 
docházelo ze strany vyučující k usměrňování žáků, na další straně se již jedná o zapsání dialogu). 
Výjimečně chybí v ukázce označení účastníka (např. s. 48). V úvodu do analýzy hodiny by bylo vhodné 
doplnit další informace, např. kdy se hodina odehrála nebo kdy byla pořízena její nahrávka, dle jakých 
kritérií byla vybrána, pojmenován by mohl být také cíl hodiny, který nikde nezaznívá, ale autorka se o 
něj v rozboru opírá (např. na s. 56: „Nutno ovšem říci, že úkoly, které byly studentům zadány, na sebe 
navazovaly a směřovaly k naplnění cíle hodiny […]“). Rozbory i přepisy jsou kvalitně zpracovány a je 
znát čas, který nad nimi diplomantka strávila. (A) 

 

Práce s odbornou literaturou: 

Diplomantka svou práci podkládá dostatečným množstvím pramenů českých i zahraničních a 
prokazuje, že se v problematice velmi dobře orientuje. V poznámkách pod čarou bych doporučila 
vyhnout se označení tamtéž, což může být nepřehledné, zvláště pokud se citovaná kniha objevuje na 
předcházející straně. Citované pasáže jsou vhodně komentovány, a text tak působí novátorským 
dojmem. (A) 

 

Formální úroveň práce: 

Práce je koherentní, promyšlená a srozumitelná. Má přiměřený rozsah a obsahuje všechny 
požadované náležitosti. Práce je čtenářsky velmi přívětivá a zároveň odborně psaná, obsahuje 
minimum překlepů a jazykových nedostatků (ty se objevují především na začátku práce). Obsáhlá je 
také část přílohová, jež obsahuje přepisy všech pěti vyučovacích hodin a vzor informovaného souhlasu. 
(A) 

 

Celkové hodnocení: 

Diplomová práce Lindy Komárkové přináší vhled do školní komunikace během hodin českého 
jazyka. Diplomantka je sama učitelkou, proto jí je téma velmi blízké, což se odráží v celé práci. Čtenáři 
dochází, jakým stylem se výuka tradičně uchopuje a jakým se ubírá směrem. Nabízí tak zamyšlení nad 
současným stavem a žádoucími proměnami. Z toho důvodu v ní mohou čerpat inspiraci jak studenti 
učitelství, tak učitelé z praxe. 

 

K obhajobě nabízím následující zamyšlení: 

1. V práci uvádíte, že někteří učitelé hovořili spisovně, jiní obecně česky. Někteří z nich korigovali 
projev studentů. Jak se k tomu stavíte Vy jako učitelka? Jak ve škole hovoříte Vy a jak studenti, 
existuje pravidlo, jak by to mělo být správně? 
 

Diplomová práce Lindy Komárkové splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Ráda ji proto 
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji výborně. 

 

 

Staré Hodějovice, 20. srpna 2021                                 Mgr. Kamila Homolková 


