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Rámcem otázek položených pro diplomový úkol je péče o klima školní třídy jako o 

prostředí, kde žáci a učitelé nejen pracují, učí se, ale i žijí. Vymezené cíle jej zkonkretizovaly 

do problematiky povahy vlivu osobnosti a výukového stylu učitele na vzorce chování žáků. 

Závěr práce však odhaluje, že tato problematika je významná z hlediska učitelského 

vzdělávání, tj tvorby výukového stylu, a pozdější sebereflexe učitele více, než pro možnost 

výzkumného uchopení v celém významovém kontextu. Proto má práce více povahu akčního 

výzkumu s modifikacemi danými pozicí studenta učitelství. Vychází z otázky, kterou autorka 

vnímala jako důležitou při styku s praxí: jak učitel ovlivňuje vzorce chování žáků, a to 

především к sobě navzájem, posléze i к sobě samému a co je v učitelových kompetencích 

z hlediska klimatu podstatné. První část práce předkládá teoretické zpracování, resp.hledání 

všech podstatných souvislostí, druhá se pokouší ověřit, co bylo teoreticky pojmenováno 

v případových studiích i ve vlastní sebereflexi, byť je tato rozsahem nevelká. Je však 

připomínkou, že autorka zpracovávala tuto problematiku především proto, aby si lépe 

uvědomovala dosahy svého působení v roli učitele. 

Ve výkladové části je patrný nejen autorčin zájem, ale i vlastní přístup pořádání 

vybraných poznatků a vztahování к cílům, které si vytyčila. Hlavním způsobem zpracování je 

reakce na poznatek, názor, vymezení apod., které má vypovídající hodnotu vzhledem 

к sledovaným jevům a které autorka dále komentuje. Buduje si tak postupně představu o 

povaze těchto jevů. Po obsahové stránce je text vyvážený, logicky vystavěný a zacílený, jsou 

postiženy všechny podstatné souvislosti i z oblasti sociologie a pedagogické psychologie. Je 

vhodně opatřen citacemi a odkazy, byť odkazová literatura není příliš rozsáhlá a místy se více 

opírá o encyklopedické a slovníkové zdroje, to je však vzhledem к šíři záběru práce a povaze 

diplomového úkolu přípustné. 

Praktická část má charakter ověřující teoretické poznatky a zjišťující jejich fungování 

v celém komplexu. Za hlavní metodu je proto zvolena metoda kazuistiky obsahující 

pozorování situací ve třídě, rozhovory s učiteli a dotazník pro žáky. Jsou zachyceny situace 

ve třech třídách, což je možno považovat za dostatečné. Pro prezentaci údajů je použit 

vyprávěcí způsob s úvahami o možnostech interpretace popisovaných situací autorkou. 

Hodnocení je empatické. podložené znalostmi, se snahou vzít v úvahu všechny okolnosti a 

postihnout i minulý a předpokládaný budoucí vývoj. V hodnocení vzniku situací a reakcí na 



ně se autorka snaží opřít také o popis kvalit profesních kompetencí jednotlivých učitelek. 

Zajímavý je dotazník pro žáky, který chtěla autorka využít pro zkoumání klimatu. Jak však 

v závěru správně vyhodnocuje, je využitelný pro zjištění předpokladů v emocionální 

reaktivitě žáků (zejména empatii), o něž by se dalo opřít při udržování vhodného klimatu. Pro 

tento účel je postup zadávání dotazníků tří krokový, prvé dva kroky jsou přípravné, mají 

zajistit validitu třetí fáze, která obsahuje tři příběhy a která teprve míří к podstatě výzkumné 

otázky. 

Celkově lze práci hodnotit jako vyhovující v intencích učitelského výzkumu. Po formální 

stránce obsahuje vše potřebné, kvalita zpracování je dobrá, jen místy jsou technické chyby 

v úpravě textu. Pro obhajobu navrhuji následující otázky: 

1. Proč je dobré dělat sebereflexi vlastní učitelské práce a co reflektovat z hlediska péče o 

klima? 

2. Proč se nepodařilo najít jednoznačnou odpověď na otázku vlivu učitele na klima, resp. co 

lze s určitostí říci o tomto vlivu? 

Práci doporučuji к obhajobě. 

Návrh hodnocení: výborně. 

V Praze, dne 21.12.2005 PhDr. Helena Hejlová 


