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Proč autorka neprovedla výzkumnou sondu ke zvolenému tématu? 
Jaký je rozdíl mezi míněním a ověřenými výroky? 

Autorka zvolila výborné téma, které otevírá řadu možností. O to více je čtenář zklamán, když 
se dočte až k závěrům práce. K práci je totiž možné vznést řadu připomínek. Seriozní badatel 
by se měl vyvarovat nepodložených obecných tvrzení i když je přebírá od jiných autorů: „Žáci 
mají ve velké míře negativní postoj k učení a ke škole.“(citace na s. 13) V jak velké míře? Na 
jakém vzorku zjišťováno. Jaké postoje (ne pocity) má autorka na mysli?Je také otázkou, zda 
rozvinutí pozitivního vztahu žáka ke škole je součástí role učitele, jak tvrdí autorka. Pak se 
musíme ptát, kdo mu ji předepisuje?  Veškeré citace by měly být vždy na konci citované věty, 
aby bylo jasné, kde citace skutečně končí. Chybně jsou citace do s. 13, pak dojde k obratu a 
jsou uváděny správně. Od s. 20 opět špatně až do s. 37... atd.  
Nerozumím větě: Splnění těchto představ a očekávání učitelem má svůj vliv na tvorbu žákova 
pozitivního vztahu a percepce jeho učitele. (s. 18)  
Je otázkou, zda je třeba citovat věty typu: „Jednou z forem interpersonální komunikace je 
komunikace ve třídě, kde komunikuje učitel a žáci.“ s. 20 nebo: Motivace každého žáka je 
ovšem komplexem různých motivů, vzájemně se doplňujících a podmiňujících.“ (s. 31)  
K výroku: Primární schopností a předpokladem každého člověka, který pracuje s třídním 
kolektivem, je podle Karnsové (1995) nejen navození vztahu, ale také správná a efektivní 
komunikace. (s. 20) lze dodat, že správná a efektivní komunikace asi není primární 
schopností každého člověka pracujícího se třídou.....  
Na s. 37 dole chybí podnět u věty končící na s. 38 ( z citace by bylo dobré objasnit, jaký je 
rozdíl mezi objektivními a žákovými údaji) a je otázkou, jak vlastně “definice potvrzuje, že žák 
je aktivním účastníkem...“ jak tvrdí autorka...  
Autorka nejen často nahrazuje vlastní myšlenky citacemi, ale má tendenci dělit kapitoly 
salámovou metodou na subtilní subkapitolky o jedné až dvou větách, což je velmi nešťastné a 
obsahy subkapitoliček často neodpovídají názvům (viz např. celá kap 4. a její vnitřní struktura, 
které by prospělo zrušení mnoha vložených mezititulků). 
Vzhledem k tomu, že autorka na více místech používá množné číslo včetně závěrů: ... 
Zaměřili jsme se... je třeba položit otázkou, kdo je spoluautorem práce?  
Připomínky: v závěrech i v textu se mluví o empirických zkušenostech a metodě pozorování, 
ale jde o pozorování osobní, nepopsaná, zřejmě nesystematická a nestrukturovaná, resp. 
popisy naprosto chybí. Autorka se přitom odvažuje dalekosáhlých závěrů, které by i menší 
sonda zřejmě zkorigovala. Její metoda je, že zahrnuje čtenáře soubory citací, které vybírá dle 
svého osobního naladění; často cituje i výroky, které jsou banality. Tam kde nikoliv, tam by se 
čtenář měl dozvědět, proč vlastně bylo to či ono citováno.  Práce má kompilační charakter a 
splňuje požadavky kladené na bc práce pouze zčásti.  
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