
Posudek na diplomovou práci 

"INTERAKCE UČITEL - ŽÁK NA ZÁKLADNí ŠKOLE", 

kterou předkládá Pavla Majerová 

Interakce a komunikace ve škole, vztahy mezi učiteli a žáky představují aktuální 
tématiku současné pedagogické psychologie. Lze se domnívat, že rozvíjení edukačních a 
sociálních Interakcí a vztahů jsou rezervou efektivního působení současné školy. Předložená 
diplomová práce se zaměřuje na poznávání interakce učitelů a žáků v reálných podmínkách 
vyučování na základní škole. Je tradičně členěná na část teoretickou a empirickou. Ve shodě 
se zaměřením práce se teoretická část adekvátně věnuje problematice výchovy a 
vzdělávání, sociální a pedagogické interakce a komunikace a sociálním vztahům ve školním 
prostředí. Empirická část představuje výzkum edukačních interakcí mezi učiteli a žáky 
v podmínkách konkrétní základní školy. 

V teoretické části diplomové práce autorka vcelku dobře zpracovala přiměřený soubor 
našich i některých zahraničních odborných pramenu a vytvořila vhodné poznatkové 
předpoklady pro realizování vlastního výzkumu v souladu s cílem diplomového projektu. 
Autorka v první části své práce zmiňuje relevantní proměnné z oblasti pedagogické a 
sociální psychologie, které vstupují do interakce učitelů a žáku. Postupuje od obecnějších 
pojmů výchova a vzdělávání k výchovným prostředkům a stylům výchovy; v rámci sociální a 
pedagogické interakce připomíná typy sociální interakce, sociální percepci, specifika 
pedagogické interakce. V subkapitole věnované sociální a pedagogické komunikaci 
standardně a stručně předkládá informace o verbální a neverbální komunikaci a podrobněji 
se věnuje charakteristikám pedagogické komunikace. Vztahy učitele a žáka a vrstevnické 
vztahy ve školním prostředí pak přímo otevírají cestu k úkolům výzkumu. 

Empirická část je uvedena formulací výzkumného cíle a vymezením vcelku dobře 
formulovaných výzkumných otázek. Otázky se vztahují k porovnávání reflexe edukačního 
působení tří učitelů žáky a žákyněmi 9. ročníku základní školy, dále k rozdílům v reflexi 
jednotlivých učitelů a žáků, porovnání reflexe sama sebe v roli učitele i žáka. Výzkum 
navazuje na výsledky dílčího úkolu VZ MŠMT, proto pracuje s dotazníky využitými ve 
zmíněném výzkumném šetření Autorka je dobře popisuje, stejně jako soubor respondentů -
žáků i učitelů; nezapomíná též na několik informací o škole, na které probíhal sběr dat. 
Výsledky výzkumu jsou prezentovány velmi přehledně, podle vytčených otázek. Postupně 
výsledky autorka analyzuje a komentuje, poukazuje na to, jak odlišně reflektují edukační 
práci učitele jednotliví žáci ve školních třídách, dokládá rozdíly mezi chlapci a dívkami. 
Zajímavé jsou rozdíly mezi učiteli v reflexi svého edukačního působení v porovnání s reflexí 
žáků. Právě toto zjištění souvisí s mou otázkou, zda dotazníky Žák o učiteli a Učitel o sobě 
mohou být příspěvkem k autoevaluaci působení učitele, a které psychologické a 
pedagogické aspekty to podporují? Diskuze a Závěr práce jsou střízlivým pohledem na 
zjištěné výsledky a jejich souvislosti s běžnou edukační praxí ve školním prostředí. 

Závěr: 

Pavla Majerová předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce 
kladené. Doporučuji proto, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie 
UK FF v Praze. 
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