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Autorka si zvolila velmi zajímavé a pro pedagogickou práci přínosné téma vyučovacích stylů. 
Práce je psaná svěžím jazykem a je čtivá. Struktura práce je dobře zvolená a provádí čtenáře od 
vymezení základního konceptu vyučovacího stylu až po odlišné typologie vyučovacích stylů. 
Diplomantka dobře pracuje s původními odbornými prameny, včetně zahraničních primárních 
zdrojů, které nejsou v české pedagogické literatuře velmi užívány. Lze tedy ocenit její 
samostatnost a zaujetí tématem, které vedlo k hlubšímu proniknutí i do zahraničních zdrojů. 
 
Pro empirickou část práce pak autorka zvolila jednu z typologií pro zjišťování vyučovacích stylů 
učitelů (typologii Fenstermachera a Soltise). Výzkumný soubor tvořilo šest učitelů angličtiny 
vyučujících na základních a středních školách. Autorka se pokusila o sestavení vlastního 
dotazníku pro zjišťování vyučovacího stylu. Na několika málo případech by bylo žádoucí využít 
případně některého ze standardizovaných dotazníků s adaptací na české podmínky. Nicméně 
použitý nástroj diplomantky lze chápat spíše jako anketu, která byla předpolím a pouze prvním 
dílčím krokem k hloubkovým polostrukturovaným rozhovorům. Na sběru a zpracování 
kvalitativních dat (od vedení rozhovorů, k přepisu až po analýzu dat s využitím softwaru MAX 
QDA) diplomantka prokázala schopnost analytické práce. Data zpracovala jak z ajednotlivé 
učitele, tak i tematicky/průřezově za určité oblasti.  
 
Práce je věnována důležitému pedagogickému tématu s potenciálním přínosem pro vzdělávací 
praxi a přináší dobře podaný teoretický vstup do problematiky vyučovacích stylů i některá 
zajímavá zjištění, která zasluhují další vysvětlení a výzkumné analýzy. Lze ocenit, že diskuze 
diplomantka nabízí další možné směry zkoumání do budoucna (viz kapitola diskuze). 
 
Otázky k obhajobě: 
Jak chápat typologii vyučovacích stylů a jaký je přínos těchto typologií pro pedagogickou praxi? 
Jak si vysvětlujete skutečnost, že jednotlivé vyučovací styly (exekutivní, facilitační a liberální) se 
v závislosti na probírané oblasti (složky vyučovacího stylu) u jednotlivých učitelů ve Vašem 
výzkumu lišily?  
Jaké existují standardizované dotazníky pro zjišťování vyučovacího stylu a v čem se liší od Vámi 
zvolené formy dotazování/ankety – ve formátu i zaměření otázek v dotaznících?  
 
Celkové hodnocení: Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 


