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- Prosím autorku, aby formulovala jasně argumenty, že její metodologický přístup byl 
přístupem zakotvené teorie.
- Čím je - ve vztahu k formulovaným výzkumným otázkám – dáno zaměření na hodiny 
„šťastných učitelů?“
- Jaké výsledky by pro dané zaměření výzkumu mohl  přinést metodologický přístup akčního
výzkumu, příp. akčního kooperativního přístupu? 

- Jde o důležité a zajímavé téma
- V textu je těžiště na teoretické části (cca 65 stran vs.30 pro empirickou). Podle mého názoru by 
méně bylo více: chápu, že jde o širokou a komplikovanou problematiku, ale bylo možné se zřetelněji 
zaměřit na linku výukový dialog – zpětná vazba – zapojení žáků do dialogu ve výuce. Představit ji 
tedy především v popisu stavu rozpracovanosti a s jasnějším určením, co jsou  teoretická 
východiska pro empirické šetření.(Autorka např. představuje zkráceně celé téma školní motivace, ve 
výzkumu se však zabývá především ochotou žáka projevit se ve výukovém dialogu). 
- Empirické šetření mělo dvě fáze – pilotní a následnou. Formulace poslední výzkumné otázky 
v pil.fázi je nepřesná (viz výše, výzkum nesleduje motivaci k učení, jen zapojení do výukového 
dialogu), výzkumné otázky také měly být představeny před charakteristikou výzk. metod, 
argumentovány ve vztahu k nim. Pokud byly výzkumné otázky zformulovány tímto způsobem
(deskriptivně), podle mého názoru autorka zbytečně měnila směr zkoumání v následné fázi. 
Zkomplikovala si situaci v rozměru DP jen obtížně zkoumatelkou širokou otázkou (Ovlivňuje zpětná 
vazba učitele motivaci žáků ve vyučování, příp. jakým způsobem ji ovlivňuje?) Zaměření na mnoho 
faktorů při šetření  přináší sice některé zajímavé kategorizace (s. 81-86), na straně druhé poměrně 
povšechné informace z hodin (Hodiny, kdy spolupracuje ochotně většina dětí, Hodiny, ve které 
nejsou žáci k učení motivováni – s.87-90), které vedou k již v literatuře popsaným záměrům (vliv 
pozitivní zpětné vazby). Jen velmi zprostředkovaně lze z informací, které autorka prezentuje na 
základě pozorování i rozhovorů, dovozovat závěry o motivaci k učení
- Z textu je patrné zaujetí autorky tématem, také úsilí nezjednodušovat si diplomový úkol 
jednoduchými strategiemi. Na straně druhé i pro empirickou část platí to, co soudím o teoretické –
méně by bylo v tomto případě více. Soustředěnější pozornost jednomu aspektu výuky by přinesla 
jasnější posun v poznání problematiky zpětné vazby.
- Za pozitivní považuji také snahu psát čtivým, bohatým jazykem.


