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Jak byste postupovala, kdybyste měla možnost svůj výzkum zopakovat? Co byste udělala 
jinak a lépe? 
Jak by bylo možno na Vaši práci vhodně navázat? 

Za velkou přednost práce považuji poctivý přístup diplomantky. Ten se odráží v mimořádně  
důkladně a komplexně zpracované teoretické části i v popisu postupu při realizaci vlastního 
výzkumu. Ten odhaluje, jak diplomantka reflektovala poznatky z pilotáže a vyrovnávala se 
se skutečností, že zjištění neodpovídala jejím původním představám o bezprostředních 
souvislostech mezi projevy učitele ve vyučovací hodině a motivací žáků. Právě reflexi 
průběžných zjištění a popis úvah, které vedly k modifikaci výzkumných záměrů považuji za 
nejsilnější stránku práce. 
Za největší nedostatek práce považuji skutečnost, že diplomantka realizovala výzkum ve 
vlastní škole. To do jisté míry ovlivnilo výběr respondentů i skutečnost, že se nepodařilo 
získat větší množství výzkumného materiálu pro zkoumání komunikace ve vyučovacích 
hodinách, ve kterých nejsou žáci dostatečně motivováni k učení či dokonce jsou motivace 
k učení zbavováni (str. 89). Tento nedostatek byl však částečně vyvážen tím, že 
diplomantka získala informace nejen vlastním pozorováním, ale i od učitelů a žáků, tedy 
získala bohatý soubor výpovědí, který podrobila důkladné analýze. Limity empirického 
výzkumu jsou v práci reflektovány. 
Vzhledem k obsažnému a kultivovanému zpracování teoretické části a vzhledem k tomu, že 
zvolené téma je z hlediska empirického výzkumu velmi náročné, navrhuji i přes dílčí 
nedostatky klasifikovat práci jako výbornou. 
 
 
 
 
 
 


