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   Předložená diplomová práce se skládá z části teoretické a empirické, má 95 
stran textu a přílohy. Těžiště teoretického základu ze rozděleno do dvou 
kapitol: tématu Sebedůvěra a tématu Chyba. Je třeba vyzdvihnout široký 
záběr autorkou zpracované literatury, zároveň jdoucí do hlubšího pochopení 
(v kapitole Sebedůvěra ilustruje systematické uvažování vytvoření struktury 
pojmů). Opora o odbornou literaturu je chvályhodná, je patrný i osobní 
postoj autorky. Obsahově narážíme na jeden problém. Zatímco kapitola 
Sebedůvěra vychází z psychologických, místy filosofických východisek, 
kapitola tématu Chyba má ryze didaktické zaměření. Autorka se postavila 
před těžký úkol, protože mezi těmito disciplinami, které právem považuje za 
východiska pro empirickou část, zůstal nezmapovaný prostor. Didaktická 
povaha práce s chybou je aplikovaná problematika, která má konkrétní 
pedagogicko-psychologická východiska, zde nepodchycená. Tato 
dvojkolejnost se přenáší i do empirické část. Výzkumná část je přesto 
nadprůměrná. Je zpracována velmi erudovaně, jsou formulovány jednotlivé 
kroky vlastního empirického šetření, tj. jeho východiska, cíle výzkumu, 
popis vzorku, volba a popis užitých metod a průběhu vlastního šetření. 
Zpracovat jeho výsledky dalo určitě velkou práci a svědčí o píli a důslednosti 
autorky. 

   Škoda, že Výzkumná zpráva je tolik zahlcena podrobnými výstupy, že se 
pro čtenáře stává nepřehlednou. V kapitole Diskuze se autorčiny myšlenky k 
výstupům DP těžko oddělují od výstupů jiných diskutovaných výzkumných 
prací, ačkoli v polemikách je řada přínosných momentů. A ani zde se nedaří 
plně argumentovat v propojenosti témat sebedůvěra a chyba. Zároveň se 
málo pracuje s odkazy na teoretickou část, což opět ukazuje na v teoretické 
části chybějící podporu některých témat, s kterými pracuje empirická část 
(vývojová psychologie, osobnost učitele apod.). Intuitivně se tato témata 
projevují především zvláště tam, kde jde o očekávatelné výstupy (porovnání
vlivu reakcí spolužáků na chybu s vlivem reakce učitele na chybu na 
sebedůvěru v mluveném projevu AJ s ohledem na věkové skupiny). Osobně 
mne zaujala některá zjištění postoje žáků k chybě např. potřeba pracovat s 
chybou, či že požadavek načasování práce s chybou se různí s věkem. 

   Výběr tématu se určitě ukazuje jako velmi vhodná problematika pro 
zkoumání v rámci diplomové práce v souvislosti s větším zaměřením na 



osobnost žáka v reformou formulovaném pojetí výuky (osobnostně sociální 
rozvoj, etika postojů, klíčové kompetence apod.). V souhrnu diplomantka 
prokázala nadprůměrnou přípravu a cíle, které si postavila, jsou přiměřené 
možnostem, které má jednotlivec, který je činný přímo v terénu. Práce si 
nedělá ambice na zobecnění. Její zjištění lze ale jistě chápat jako východisko 
pro další pokračování výzkumu, tedy DP jako pilotní projekt k dalšímu 
zkoumání. 

   Z hlediska formálních požadavků je DP zpracována velmi zdařile včetně 
citací, připomínkou je chybovost v interpunkci (namátkou str. 60, 84), 
ojediněle gramatice a překlepy. 

Možné otázky k obhajobě 

V čem je třeba zohlednit rozdíly výběrovosti žáku jazykově zaměřených škol 
oproti běžné populaci ve volbě metod výzkumu zkoumané problematiky? 
Najděte ve vývojové psychologii argumentaci pro rozdílné vnímání vlivu 
hodnocení vrstevnickou skupinou na sebedůvěru obou věkových skupin 
vzorku žáku. 
Jestliže jedním ze zkoumaných hledisek bylo i hodnocení učitelky v jejích 
reakcích na chybu, jaké dovednosti v tomto směru preferujete u učitele? 

Návrh na hodnocení: výborně 
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PaedDr. Zdeňka Hanková 




