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Studentka Anna -Marie Divišová se ve své bakalářské práci zaměřila na výzkum problematiky 

zkušeností s online výukou na druhém stupni základní školy v předmětu anglický jazyk. Velmi 

oceňuji její zaujetí a odvahu pustit se do nového tématu a využít příležitost, která se naskytla 

v důsledku pandemie Covid Sars – 19 a přechodu škol na distanční vyučování.  

Ve své studii využívá kvalitativní metodologii (polostrukturované rozhovory a následné 

kódování s využitím zakotvené teorie). Jejím cílem bylo přiblížit tzv. žitou realitu paní učitelek 

a vztáhnout ji k poznatkům již publikovaným jinými autory. Téma je dobře zvoleno, je 

aktuální, autorka se v něm výborně zorientovala a prokázala skutečný zájem. 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni. Je věnována zejména konceptům motivace žáků, 

sociální komunikace a sociální kontakt, které se ukázaly v šetření jako klíčová. Tato část je věcná 

a nutná k dokreslení představy o tématu, nabízí čtenáři přesně to, co pro porozumění potřebuje. 

 

Empirická část práce kvalitně představuje metodologii výzkumu, etické ošetření (včetně 

sebereflexe výzkumníka), seznamuje nás s cílovou skupinou. Práce obsahuje autentické 

výpovědi 4 respondentů, zkušenosti a jejich prožívání distanční výuky v období podzimu a 

zimy roku 2020. Představuje profily jednotlivých respondentů s vystihujícími citacemi.  

Práce si klade tyto výzkumné otázky: 

1) jak učitelé prožívali online výuku;  

2)  co se učitelé museli nově naučit;  

3)  jaké pozitivní a negativní stránky přinesla online výuka v očích učitelů;  

4)  jak se lišila příprava učitelů na online výuku a zda byla časová zátěž online výuky  

náročnější než klasická prezenční výuka;  

5)  jaké změny chování či přístupu vykazovali žáci v online prostředí v očích učitele/  

z pohledu učitele.  

 

Z výzkumu vyplývá, že online výuka na podzim a v zimě roku 2020 byla pro 50 % respondentů 

vůbec první zkušeností. Výzkum zmiňuje kladné a záporné stránky online výuky z pohledu 

tázaných učitelů. Možnost vůbec online výuku provádět a sdílet zvuk při výuce zmínili učitelé 

jako největší benefit. Naopak největší negativum vidí v chybějícím mezilidském kontaktu a v 

odlišné přípravě na online výuku. Empirická část vrcholí diskusí, kde autorka znovu komparuje 

výsledky s výzkumy jiných autorů, českých i zahraničních.  

 

Text je celkově kvalitní. Citace je správná a její rozsah adekvátní. Práce je plně autorským 

dílem a hodnotným příspěvkem k dané problematice. S postupem spolupráce jsem jako 

školitelka byla spokojená, studentka pracovala samostatně, dobře formulovala a zároveň citlivě 

reagovala na moje komentáře či připomínky. S výslednou podobou práce (zejména v kontextu 

studijního učitelského oboru) jsem velmi spokojená. 

Práce splňuje všechny nároky kladené na bakalářskou práci. Vřele ji doporučuji 

k obhajobě. 

Otázky pro obhajobu: 

• V čem vidíte nejsilnější shodu/ rozpor mezi perspektivou vašich respondentů a jinými výzkumy? 

• Jaká doporučení byste dala někomu, kdo by s výukou on-line právě začínal? 

V Praze 30.8.2021    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 


