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Diplomantka předložila rozsáhlou, jasně strukturovanou práci, obsahující všechny 
požadované náležitosti. Z úvodu i vlastního textuje patrný její dlouhodobý zájem o téma. 

Teoretická část obsahuje značné množství pojmů a souvislostí. Každá kapitola 
teoretických východisek je uvedena otázkami, na které se hledá odpověď. Textem nás autorka 
provází, popisuje, jak uvažovala při zpracovávání teoretické části. Pojmy vysvětluje s oporou 
o odbornou literaturu, vlastními slovy, jen někdy s citacemi a málokdy s přesnějšími odkazy 
na konkrétní strany použité literatury. Cenná jsou shrnutí jednotlivých podkapitol. Své objevy 
v odborné literatuře doplňuje, pokud je to možné, vlastní zkušeností a vlastním názorem. Při 
porovnáni pozornosti, kterou autorka věnovala podle mého jednotlivým kapitolám teoretické 
části, se mi zdá, že zůstala něco dlužna poslední části věnované učiteli (je pouze 
podkapitolou) a také pojmu, který použila i v názvu práce, tj. výukovému stylu učitele. Bylo 
by možné více se věnovat konkrétním strategiím, které vedou ke konkrétním výukovým 

Praktická část diplomové práce je svým rozsahem menší než část teoretická. Přesto 
obsahuje mnoho úkolů i způsobů zkoumání. Jako nej cennější hodnotím první případovou 
studii třídy l .B, která vznikla na základě dlouhodobějšího pozorování a použití dalších 
výzkumných metod. Studie obsahuje velmi podrobně popsané konkrétní situace, které 
přibližují výukový styl učitelky, další vlivy, reakce a chování žáků. Studie potvrzuje 
stanovisko autorky o významu rodiny na chování žáků. Vzhledem к cílům diplomové práce 
jsou však důležitá i zjištění a závěry týkající se osobnosti a výukového stylu učitelky. Vedle 
uvědomění si jejích nedostatků by šlo formulovat také jasná doporučení ke změnám 
výukového stylu, navržení konkrétních nástrojů, jak tedy učit, komunikovat, řešit nastalé 
situace. 

Již drobnější případové studie dalších dvou tříd nabízejí srovnání a rozšíření škály 
konkrétních výukových stylů, které můžeme zaznamenat v praxi. Dotazník zjišťující, jak se 
děti orientují v emocích, by mohl být základem samostatného výzkumu. Na závěr zařazený 
akční výzkum je pro mě spíš závěrečnou zprávou, která shrnuje (na necelých dvou stranách) 
řešení a doporučení pro autorku, bez konkretizace žáků, se kterými pracuje, také bez 
zachycení a analyzování konkrétních situací. 

Práce obsahuje zbytečné překlepy a chyby v interpunkci. 

Podněty к obhajobě: 
Uveďte příklady výukových strategií, které podporují určité vzorce chování žáků. 
Charakterizujte vlastní utvářející se výukový styl a dokladujte jej konkrétními strategiemi, 
kterými se projevuje. Jak jste (byste) vy sama řešila zasedací pořádek v prvním dnu výuky ve 
třídě? 
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stylům. 

V Praze dne 23.prosince 2005 Anna Tomková 


