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Diplomová práce je zpracována na 73 stranách textu, dále obsahuje 6 stran příloh, ve kterých jsou 

uvedeny celkové výsledky analýz a tematické plány vyučovaných lekcí.  Dále je součástí 9 tabulek a 8 

grafů. V referenčním seznamu je citováno 37 publikací (z toho 2 cizojazyčné) převážně se jedná o 

knižní publikace. Diplomová práce je strukturovaná obvyklým způsobem, je členěna do 6 kapitol. 

Nejrozsáhlejší kapitolu tvoří teoretická východiska, kde autor rozebírá okruhy související s výzkumem 

v oblasti interakce učitel – žák v hodině TV.  V této části lze autorovi vytknout malé zastoupení 

informací týkající se výzkumu didaktické interakce v poslední době – zejména informací ze 

zahraničních vědeckých článků. Kapitoly 3 a 4 jsou zpracovány na poměrně slušné úrovni.  Kapitola 

výsledky je zpracována přehledně, grafické zpracování je na dobré úrovni. Výhrady mám ke kapitole 

diskuse.  Autor sice srovnává své výsledky s jinými diplomovými pracemi, ale již méně se pokouší 

vysvětlit rozdíly či shody.  Kapitola závěr odpovídá zadání a cíli práce. 

Cílem práce (definovaném na str. 54) bylo analyzovat a porovnat didaktickou interakci učitel – žák při 

výuce lyžování dospělých mezi dvěma instruktory stejné délky praxe ale různého vzdělání. Lze 

konstatovat, že cíl práce se autorovi podařilo splnit.  

Po stránce formální je práce psána srozumitelně a čtenář nemá problémy s orientací v textu. V práci 

se vyskytuje několik překlepů, ale v nepříliš hojné četnosti. Citace je psána v normě ČSN – ISO a autor 

cituje poměrně bez formálních chyb. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaký je přínos ADI pro praxi ve výuce lyžování? 

2. Co v tomto způsobu zkoumání interakce podle vás chybí a čím byste tuto metodu doplnil? 

3. Byly nějaké potíže při natáčení potřebných záběrů pro MADI? 

 

Celkové hodnocení:  Práci doporučuji k obhajobě 
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