
Posudek na diplomovou práci Veroniky N ohavové 
Vztah mezi učitelem a žákem z hlediska preferenčních postoji" I učitele. 

Předkládaná práce Veroniky Nohavové je z oblasti sociálně pedagogicko psychologické a zabývá se 
jedním z temat majících v procesu interakce učitel - žák značný význam - totiž preferenčními postoji u 
učitelů. Jde o terna, které má v odborné literatuře silné zázemí (Hadley, Pelikán, Relus, Mareš .... ), ze 
kterého autorka vychází, a které aplikuje do podmínek stávajících proměn našeho školství. Z tohoto 
hlediska jde o práci aktuální, přínosnou a pro učitele v mnoha směrech inspirující. 

Práce má teoreticko empirický charakter a vzhledem k výzkumnému záměru práce, lze její těžiště 
spatřovat v pedagogicko psychologické diagnostice. 
Dvě části, do kterých je práce rozdělena - část teoreticka a část empirická, tvoří relativně vyvážený a 
komplexní celek. 

V teoretické části se autorka plně soustředila na tři oblasti, které jsou úzce spojeny s preferenčními 
postoji učitelů - interakci, komunikaci a hodnocení. (Kapitola o preferenčních postojích učitelů v 
kontextu historie didaktického myšlení jen potvrzuje setrvačnost a rigiditu zastávání mnoha negativních 
preferenčních postojů). 

Ono "úzké spojení" autorka chápe v plné vzájemnosti a determinovanosti mající převážně podobu 
uzavřeného kruhu. Pojetí preferenčního postoje jako navyklého sklonu percepce a zaměření se na žáky 
umožňuje autorce strukturovat tento jev a sledovat jej ve vybraných charakteristikách. V teoretické části 
se autorka nejpodrobněji věnuje problematice hodnocení, do kterého ústí naznačená složitost a 
dynamika jenotlivých faktorů. V empirickém výzkumu pak autorka tento trend potvrzuje. 

V empirické části se autorka rozhodla pro rozšířené pojetí preferenčních postojů. Kromě všeobecně 
známé obliby vs. neobliby žáka se zaměřila na charakteristiky, na jejichž základě vnímá učitel žáka 
jako schopného a pilného. Všechny tyto "percepce" (sympatie, schopnosti a píle) byly analyzovány 
ve vztahu k prospěchu a výsledkům testu vědomostní a znalostní úrovně. 
Každou ze tří charakteristik hodnocení (schopnosti, píle, sympatie) autorka vyjádřila patnácti dílčími 
charakteristikami. výčty těchto charakteristk jsou zcela přesvědčivé a je zcela evidentní, že kromě 
objektivních údajů (bodové ohodnocení výkonu, počet chyb .... ) mají při posuzování žáka vliv na jeho 
hodnocení. 
Autorčina idea - nabídnout učiteli patnáct charakteristik a rozšířit tak "učitelův repertoár" k 
uvědomění si toho "co hodnotím" a k formování objektivního náhledu na žáka je idea z 
metodologického hlediska velmi zralá a přínosná .. 
Za obzvláště zdařilou považuji tu část empirického výzkumu, ve kterém prostřednictvím grafU (pro 
každou jednotlivou třídu a vyučujícího) je umožněn vhled do vztahů jednotlivých charakteristik -
percipovaných schopností, píle a sympatií s konkrétními výsledky daného testu. Na str. 69 jsou v tomto 
směru naznačeny rozdíly mezi jednotlivými třídami a jejich učiteli. 

Výsledky stanovených hypotéz ukazují, že problém preferenčních postojů učitele je stále aktuální. 
Ukazuje se však, že další úvahy, které budou následovat by se měly spíše orientovat spíše na pojetí 
žáka a z něj vyplývající preferenční postoje. Autorčina zmínka v tomto směru je zcela věcná - škoda 
jen, že se jí věnovala spíše okrajově. 
V průběhu obhajoby by se autorka k tomuto problému mohla podrobněji vyjádřit. 
Rovněž by autorka měla vysvětlit, proč užívá označení "pedagogická diagnostika" a nikoli 
pedagogicko psychologická diagnostika. 



Předloženou práci hodnotím vcelku kladně, zejména při zpracování empirické části autorka prokázala 
metodologickou způsobilost a citlivost při analýze údajů. Rovněž tabulky a grafy jsou přehledné, 
obsahující některé inovující prvky. 
Pouze v teoretické části postrádám hlubší sepětí jednotlivých kapitol. 

V závěrečném hodnocení lze říci, že předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, 
diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Pokud se autorka vyjádří uspokojivě k uvedeným otázkám 
navrhuji klasifikovat v Ý bor n ě. 
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