
Oponentský posudek diplomové práce Veroniky Nohavové: 
"Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska preferenčních postojů učitele" 

Téma vybrané autorkou diplomové práce je velmi aktuální, i když zatím, bohužel, až na 

výjimky, ve výzkumu dosti opomíjené. Právě v řešení diplomantkou problému preferenčních 

postojů docházíme k jednomu z klíčů k podstatě interakce mezi učitelem a žákem. 

Práce Veroniky Nohavové má teoreticko-empirický charakter. 

V úvodní kapitole autorka vymezuje základní pojmy, s nimiž bude dále v diplomové 

práci operovat. Vychází zde převážně z odborné literatury. Setkáváme se zde s pojmy 

interakce, sociální percepce, učitel a jeho pojetí žáka a konečně preferenční postoje učitele. 

Těm by ale vzhledem k tématu práce měla být věnována větší pozornost. Není jasné, co je 

podstatou preferenčních postojů a jen okrajově se autorka zmiňuje o jejich dopadu. 

Mnohem více autorka komentuje komunikaci, které věnuje celou samostatnou kapitolu. 

V této kapitole, bohužel, nepřináší rovněž mnoho nového, spíše málo kriticky konstatuje na 

základě citované literatury běžně známé skutečnosti. Tak např. ve sdělení o nonverbální 

komunikaci přebírá nekriticky Kohoutkova vymezení vzdáleností komunikujících osob 

v zónách (str. 26), zatímco ve skutečnosti je zjištěno, že zóny jsou ryze individuální ajen 

těžko se dají vymezit v cm. 

Ve třetí kapitole se věnuje diplomantka problému vztahu učitele a žáka z hlediska 

vývoje didaktického myšlení. Opět v poněkud zjednodušené formě vysvětluje, jak se vyvíjelo 

pedagogické vnímání didaktického procesu. Občas se dostává do protiřečení. Tak např. na str. 

32 říká, že " ... Alternativní školouje každá škola-státní, soukromá a církevní, která se 

odlišuje od hlavního proudu standardních škol dané vzdělávací soustavy", aby o několik 

řádků na téže stránce konstatovala, že " ... U nás pak bývá alternativní škola chápána jako 

soukromá. " 

Čtvrtá kapitola pojednává o vlivu hodnocení na vztah mezi učitelem a žákem. Podrobně 

se autorka zabývá variantami slovního hodnocení a hodnocení známkou. Uvádí stanoviska 

jednotlivých autorů k tomu, jaké jsou výhody jednoho, nebo druhého typu. Jaký je ale názor a 

argumentace samotné autorky diplomové práce se nedozvídáme. Není zcela jasné, jak 

hodnocení je ovlivněno právě preferenčními postoji učitele. V práci je pouze jakýsi odkaz bez 

hlubší argumentace. 

Výzkumná část je zaměřena již podstatně více na vlastní problematiku preferenčních 

postojů. Autorka vypracovala svoji metodiku výzkumu a realizovala ji na čtyřech třídách 

v Praze a v Příbrami. 



Metodika je nesporně zajímavá, ale předpokládá, že všichni zkoumaní učitelé znají 

dobře všechny zkoumané žáky, k nimž se vyjadřuj í. Ve větších třídách, kde učí jen málo 

hodin, tomu tak není. Dalším problémem je statistické zpracování, takže výsledky nemusí být 

zcela korektní. Práce je doložena bibliografií a přílohami. V těch není zcela jasný účel přílohy 

č. 2 obsahující test pro žáky. Proč? 

Celkově hodnotím práci jako průměrnou a při dobré obhajobě doporučuji hodnocení 

jako vel m i dob r é. 
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