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Posudek na diplomovou práci ing. Jitky Spalové “Interakce ve škole: vyjednávání žákovských 
a učitelských rolí”.

J. Spalová se ve své diplomové práci věnuje studii jednoho konkrétního učitelského přístupu. 
Zkoumaným subjektem je její kolegyně ze školy, kde sama učí. Práce má standardní předepsanou 
strukturu a odpovídající délku. Metodologicky se hlásí ke “kvalitativní” metodologii, což zde 
znamená, že vychází z podkladů získaných rozhovorem a pozorováním práce kolegyně, jejíž přístup 
autorku zaujal a chtěla ho prozkoumat. Zdálo se mi, že práce se opírá o dva zdravé kořeny – vlastní 
autorčinu praktickou zkušenost a zájem o to zjistit proč a jak funguje přístup její kolegyně. Tyto dva 
zdroje nabízely zajímavé možnosti, které ovšem zůstaly v práci poněkud nevyužity a to zejména 
vlivem určitého úzkostnému formalismu, který práci zatěžuje.  
Tento formalismus v teoretické části znamená, že autorka svědomitě předkládá kompilát 
pedagogicko psychologické terminologie o vztazích, dbá o rozčleněné a utříděné pojmy, aniž by se 
pustila do diskuse s nimi a jejich významy, což přináší paradoxní důsledky jako zejména velmi 
instrumentální pohled na komunikaci, kde komunikace vychází jako téměř technická procedura; 
řada důležitých aspektů komunikace ale pak vypadne, zejména pak základní prvek komunikace, 
kterým je spojující pohyb – communicare znamená spojovat – a to je opačný pohyb k analytickým 
procedurám. K porozumění komunikaci se nejde proanalyzovat, k té se musí prointerpretovat a o 
interpretaci, problematice hermenturické spirály (kruhu) toho v textu mnoho nenajdeme. Teoretická 
část tak opakuje standardní chybu podobných prací, kde “teorie” je jakási nereflektovaná věrouka, 
určitý katechismus daného oboru s vyjmenovanými posvátnými hesly, ale zakotvenost v empirické 
částí chybí. 
V empirické části se pak tento formalismus projevuje v tom, jak je veden rozhovor i pozorování. 
Rozhovor vypadá spíše jako dotazník (Sylvie skoro nic neříká, tu a tam nějakou normu nebo krédo)
 a pozorování je navzdory (nebo možná díky) zapojené technice sporé. Chybí zde deskriptivní 
rovina, kdy badatel opravdu hovoří s aktérem a bedlivě pozoruje, co se děje. K oběma věcem je 
nezbytná autorská intencionalita – určitá vlastní řeč, díky které se může rozvinout dialog mezi 
pozorovatelem a aktérem. Analytický proces není příliš zřejmý, už rovnou se přistupuje k aplikaci 
terminologie na pozorované jevy (co vidíme je motivace) v duchu jakéhosi pedagogicko-
psychologického realismu (ve smyslu realismus versus idealismus) – kde se slévá insiderský 
(učitelé říkají něčemu motivace) a akademický (pedagogicko psychologický pojem motivace) 
diskurz a není vidět nějaká emergence nebo kritické uchopení těchto pojmů.
Přes zmíněné nedostatky je nicméně znát, že práce je psaná zevnitř profese a manipulace s pojmy 
není jen jen mechanická, že autorka má reálnou zkušenost a commitment, ale je to hodně opatrné a 
homeopatické autorství. Aniž by to výslovně formulovala jako výzkumnou otázku, zdá se, že jí 
zajímá, zda se dá úplně věřit tomu, co Sofie – hrdinka studie – říká o svém učitelském přístupu a 
jestli tam není ještě něco navíc. A dochází k závěru, že ano, že vedle zamýšlených důsledků (plán, 
praktiky) do hry vstupují určité neuvědomované aspekty (osobní kouzlo, sexappeal) nebo taktiky v 
rozporu s deklarovanými postupy (kdy Sofie záměrně využívá sexappealu, ale v rozhovoru to 
popírá). 
Závěrem bych chtěl říci, že se jedná o poctivou práci, která se snaží nějak zmapovat proč to Sofii ve 
třídě šlape, ale není to etnografie. Každopádně i v rámci vlastního omezení mi tu chybí nějaká 
formulace vztahů mezi jednotlivými položkami, nějaký model, nějaká teorie (sexappeal – 
profesionalita – charisma). Smysl kvalitativní metodologie přitom spočívá ve formulaci teorií, 
kritické reflexi pojmů. Proto bych se autorky zeptal, zda by byla schopná nějakou takovou teorii – 
model – hypotézu zformulovat. 
Práci doporučuji k obhajobě.


