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Autorka si vybrala téma vyučovacích stylů na základě vlastního zájmu pramenícího ze  
zkušeností a prostudovala k tomuto tématu aktuální domácí literaturu (např. Mareš: 
Pedagogická psychologie 2013) i zahraniční; zaměřenou jak obecně didakticky, tak i 
oborově didakticky.  
Na začátku autorka celkem zdařile a srozumitelně vymezuje pojem vyučovací styl, který se 
v české pedagogické terminologii objevuje relativně krátkou dobu a dává jej do souvislosti 
s pojmy obsahově blízkými jako např. učitelovo pojetí výuky, učitelovo pedagogické 
myšlení, přístup k vyučování apod. Poté se soustředí na zahraniční vyučovacích stylů. 
Některé z nich jsou v české pedagogice známy jako např. typologie Fisherových, jiné jsou 
v českém prostředí známé méně. Autorka si v závěru kapitoly všímá i různého zdroje 
typologií. Některé vycházejí především z teorie (Fenstermacher), jiné vycházejí 
z empirického výzkumu (Grasha).  
Tím, že se autorka se rozhodla v empirické části vycházet z typologie G. D. 
Fenstermachera, si rozhodně nezvolila nejjednodušší cestu. Uvádí, že tato typologie ji 
oslovila svou vyvážeností, v tom smyslu, že žádný ze třech hlavních vyučovacích stylů není 
favorizován před ostatními. Vzhledem ke své aprobaci se rozhodla zkoumat vyučovací styly 
učitelů anglického jazyka. Cílem výzkumu bylo zjitit, jak jsou mezi nimi učiteli rozloženy tři 
Fenstermacherovy vyučovací styly – exekutivní, facilitační a liberální, případně jestli se 
nějak liší vyučovací stylyl začínajících a zkušených učitelů. Prvotním záměrem bylo vytvořit 
dotazník pro učitele, na jehož základě by bylo možno identifikovat jednotlivé styly. Za 
tímto účelem vytvořila výzkumný nástroj, který obsahoval 5 sad o devíti výrocích. 
Respondenti označovali 3 výroky, se kterými se nejvíce ztotožňují. V každé sadě byly 
rovnoměrně umístěny výroky reprezentující každý vyučovací styl. Pětice sad odpovídala 
klíčovým hodnotám, ve kterých se vyučovací styly odlišují (metody–žáci–učivo–cíle–
interakce).  
Původní pojetí empirického výzkumu se ukázalo jako příliš ambiciózní až nereálné. 
Autorka se proto rozhodla s některými respondenty dotazníku vést kvalitativní rozhovor, 
ve kterém si jednak ověřovala jejich porozumění předloženým výrokům, jednak 
respondenty vedla k hlubšímu popisu jejich vyučovacího stylu. Realizované rozhovory byly 
pečlivě transkribovány a analyzovány. Výsledkem jsou podrobné popisy vyučovacích stylů 
u jednotlivých učitelů. Ukázalo se v nich mimo jiné, že jednoznačnost zařazení učitele do 
určitého vyučovacího stylu není tak jednoznačné. Z hledika metodologie výzkumu se 
prokázalo, že téma vyučovacího stylu je pro respondenty zajímavé, srozumitelné a jsou 
ochotni jej nejen popisovat, ale i zdůvodňovat, proč některé metody práce preferují před 
jinými. Právě výroky, které odkazovaly na nutnost rozhodovat se v konkrétní situaci ve 
výuce nejlépe rozlišovaly mezi různými vyučovacími styly.  
Celkově diplomovou práci hodnotím jako přínosnou a originální. V empirické části práce  
otvírá zajímavé směry, kam by se výzkum vyučovacích stylů mohl ubírat.  
 
Otázky k ohajobě:  
Pro jste v empirickém šetření vycházela z typologie G. D. Fenstermachera?  
Jaké další metody a zdroje bychom mohli využít, abychom popsali vyučovací styl?  
 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
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