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Bakalářská práce 

Oponentský posudek 

 

Studentka ve své bakalářské práci zpracovává zkušenosti čtyř učitelek anglického jazyka 

s online výukou během epidemie covid-19. Data jsou získána pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů a k následné analýze je využita interpretativní fenomenologická analýza. Práce je 

přehledná, dobře strukturovaná a obsahuje všechny povinné části.  

Abstrakt je adekvátní svým obsahem i rozsahem a odpovídá zpracovávané bakalářské práci. 

V abstraktu jsou všechny podstatné informace, jediné, co by ještě bylo vhodné také uvádět, je 

rozsah výzkumného vzorku (zde N=4). Vzhledem k tomu, že tato informace chybí, je pak mírně 

zavádějící, když se uvádí, že 50 % respondentů má určitou zkušenost (jedná se tedy o dvě 

osoby).  

Bakalářská práce je rozdělena tradičně na teoretickou a empirickou části. V teoretické části 

jsou představeny hlavní související témata, jedná se především o motivaci k učení, komunikaci 

a specifika tzv. synchronní výuky. Témata jsou zpracována dostatečně vzhledem k povaze 

práce. Studentka cituje použité zdroje literatury a výzkumů, i když citační norma není jednotná 

(a to ani v závěrečném přehledu zdrojů). Vzhledem k tomu, že je v práci uvedeno, že jich 

existuje velké množství výzkumů, které se zabývají touto problematikou, není jich citováno 

mnoho, téma však ilustrují dostatečně. Empirická část obsahuje všechny podstatné kapitoly. 

Studentka dobře zdůvodňuje zvolený design studie. Analyzovaná data (výsledky) ukazuje 

přehledně, uvádí adekvátní ukázky z rozhovorů, které ilustrují diskutovanou problematiku. 

Studentka při uvádění výsledků pracuje s tématy, které vznikly z rozhovorů, ale již se nevěnuje 

(nebo aspoň ne explicitně) cílům výzkumu, které si stanovila v úvodu, což je matoucí.  

V Diskuzi a Závěru práce jsou znovu představeny některé výsledky a uvedeny zahraniční a 

české výzkumy. Obsahově na sebe tyto dvě části spíše navazují, Závěr práce je pak jakýmsi 

rozšířením Diskuze než samostatná kapitola obsahující finální shrnutí. Diskuze nepřináší nový 

pohled na problematiku, je to spíše zopakování informací, které byly již představeny (včetně 

citovaných výzkumů).  

Tato bakalářská práce je drobnou sondou do reality čtyř učitelek na jedné pražské základní 

škole v době pandemie covid-19. Popisuje jejich žitou zkušenost z daného zkoumaného období. 

Studentka se snaží ukázat poměrně širokou problematiku na malém vzorku, práce může tím 

pádem působit, že jde spíše po povrchu zkoumaných problematik, kterými jsou např. motivace, 

sebe/kázeň, stres, hodnocení ad., což jsou všechno velmi obsáhlá a zásadní témata.  

 

Práci doporučuji k obhajobě.  



Možné otázky k obhajobě: 

 Bylo pro tuto práci důležité, že byly respondentky učitelkami anglického jazyka? 

Předpokládala byste rozdílné vnímání situaci u učitelů jiných aprobací? 

 

 V práci píšete, že doufáte, že se situace nebude opakovat a že se žáci budou dále učit 

„tradičním způsobem“. A je to opravdu to, co chceme? Jaký je Váš názor? 

 

 Uvádíte, že se podobnými tématy zabývá již velké množství výzkumů. Jsou 

k dispozici nějaké, které potvrzují či naopak rozporují některé z Vašich dílčích zjištění 

(výsledků)? Např. výzkumy motivace žáků při online výuce, stresu učitelů apod. 

 

 Měla Vaše zkušenost s online výukou vliv na tvorbu bakalářské práce? Shodovaly by 

se Vaše zkušenosti s výpověďmi respondentek? 
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