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Oponentský posudek bakalářské práce Marie Vybíralové 

Společné působení několika pedagogů v jedné třídě: východiska, cíle, 

kompetence 

 

Marie Vybíralová se ve své bakalářské práci zaměřila na společné působení pedagogů 

v jedné třídě a to nejen ve škole pro sluchově postižené, ale také ve školách jiných typů.  

 Teoretická část je vlastně mozaikou složenou z citací a parafrází dostupných, zejména 

českých, zdrojů, literatury a legislativy, které v podstatě nelze nic zásadního vytknout (snad 

kromě několika drobných stylistických pochybení a překlepů, užití výrazů pro odborný text 

nevhodných a využití staré citační normy v seznamu literatury). Na druhou stranu tato část 

přináší spoustu poznatků, dle mého názoru již všeobecně známých. V žádné z kapitol 

věnovaných společnému působení pedagogů nejde autorka do hloubky, nevím, jaký klíč byl 

zvolen pro výběr např. zahraničních zkušeností či modelů společného působení učitelů. 

Diplomantka nicméně prokázala, že se seznámila s relevantní literaturou a pracemi 

věnovanými tomuto tématu, a informace v nich obsažené dokázala zpracovat do vlastního 

srozumitelného, i když ne vždy zcela přehledného, odborného textu se všemi jeho 

náležitostmi. 

 V praktické části zvolila autorka kvalitativní výzkum, což je jistě přístup vhodný. 

Nechápu ale, proč se na něj snažila za každou cenu „napasovat“ hypotézy, které se využívají 

spíše ve výzkumu orientovaném kvantitativně. Pokud by zůstala pouze u průzkumného 

pedagogického šetření a výzkumných otázek či předpokladů, bylo by vše v pořádku. Otázky 

na s. 41 však nevyjadřují vztah mezi proměnnými, tudíž ani neumožňují vytvoření hypotéz 

a jejich následné ověřování. Proměnná je měřenou vlastností, kterou můžeme vyjádřit 

konkrétní hodnotou – v původním zadání sice bylo, že se bude pracovat s proměnnými 

(složení a velikost třídy, věk žáků, specifické vzdělávací potřeby žáků), ty však v 

„hypotézách“ formulovaných na s. 42 nefigurují (např.: „Na školách zřízených pro žáky se 

sluchovým postižením se setkám s výukou prováděnou společně slyšícím učitelem a asistentem 

pedagoga se sluchovým postižením. Záměrem této spolupráce bude bilingvální metoda 

vzdělávání“). Pokud otázka, na níž hledáme ve výzkumu odpověď, nevyjadřuje vztah mezi 

proměnnými, nemusí to ještě znamenat, že je bezcenná, a že nemá smysl ji řešit, není ale 

nutné ji nazývat hypotézou – tu lze vytvořit třeba až na základě autorčina šetření. 

 Chtěla bych se autorky zeptat, jak postupovala při sběru dat? Zda si vše 

zaznamenávala pouze ručně do nějakých předem připravených archů nebo využila i možnosti 

videonahrávky (v případě pozorování a rozhovoru). Výsledkem celého výzkumu je spíše 

kvalitativní popis zjištěné situace, který opět nejde příliš do hloubky, což při zvolené metodě 

asi ani není možné. Některé závěry se však autorce podařilo vyvodit a oceňuji, že absolvovala 

výuku i rozhovory s pedagogy, a propojila tak teoreticky získané poznatky s praxí. 

 Ze závěru samotné práce vyplynulo, že by bylo pro neslyšící žáky přínosné, aby ve 

třídě fungovali dva rovnocenní pedagogové – slyšící a neslyšící, což ale není z hlediska platné 

legislativy možné. Jak sama autorka píše, ve vyhlášce č. 73/2005 se uvádí: „Ve třídách, 

odděleních a studijních skupinách určených pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou 
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zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je 

asistent pedagoga.“ Vyplývá z toho opravdu to, že pokud jsou tam dva, musí být jeden 

asistent pedagoga? A je možné se někde setkat se součinností 3 pedagogických pracovníků ve 

třídě (ve všech autorkou zkoumaných případech byli pedagogové pouze dva)? 

 Celkově se domnívám, že tato bakalářská práce je na velmi dobré úrovni a přesahuje 

požadavky na bakalářské práce kladené. 

 

Závěr: Bakalářská práce Marie Vybíralové splňuje požadavky na bakalářské 

práce kladené a může být dobrým podkladem k obhajobě. 

 

28. 5. 2014 

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 

 

Návrh hodnocení: výborně-velmi dobře 

 

 

 

 

 


