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Jitka Spalová se ve své diplomové práci zabývá problematikou žákovských a učitelských rolí. 

Přičemž těžiště jejího zájmu spočívá ve vyjednávání autority učitele. Práce je pojatá jako případová 

studie, která vychází z metodologického přístupu školní etnografie.  

Diplomová práce je logicky strukturována, resp. svou strukturou odpovídá žánru závěrečné 

kvalifikační práce. V první části se věnuje teoretické literatuře, která se zabývá otázkami vztahu 

učitele a žáka, autority a strategiemi, jak se autorita, resp. role učitele ustanovuje. Jitka Spalová čerpá 

z poměrně rozsáhlé literatury z oblasti pedagogicky, psychologie a školní etnografie. Vytváří si tak 

rámec pro své vlastní interpretace.  

Jádrem práce je empirický výzkum, případová studie učitelky Sofie, která učí na středním 

odborném učilišti. Data, která se stala základem interpretace, získala na základě různých technik. 

Vyzdvihnout bych chtěla použití videozáznamu, který umožňoval hloubkovou analýzu komunikačních 

situací. Dále autorka využila techniku rozhovoru s učitelkou Sofií. Žáky poprosila o reflexi jejich 

učitelky. Na základě dat pak interpretovala vyjednávání autority učitelky Sofie. Propojovala 

pozorované chování s deklarovanými názory a reflexí žáků.  

Výklad rozdělila do několika částí. V prvé řadě se věnovala vyjednávání role učitele. Dalo by 

se říci, že využila teoretických konceptů a jim přiřadila jednání učitelky. Nicméně její kategorie jsou 

funkční a ukazují způsoby, jak učitel může dané kategorie naplňovat. Další část práce diskutuje otázku 

propojení či kumulace rolí (identit) v rámci komunikace. Autorka respektuje hlas Sofie a ukazuje, jak 

se tato mladá pedagožka snaží odfiltrovávat všechny ostatní role (identity) ale jak se jí to zároveň 

někdy nevede nebo prostě povést nemůže, protože komunikace není jednostranná záležitost. 

V poslední části se zabývá interakčními žánry, tedy strategiemi, které učitelka Sofie pro svoji roli 

používá. Autorka opět vychází z odborné literatury a dále ji rozšiřuje. V závěru pak směřuje 

k rekapitulaci své práce a vyzdvižení klíčových momentů, jež z práce plynou. Zde bych chtěla 

vyzdvihnout moment vizuality učitelky na vyjednávání její role. V rámci obhajoby bychom mohli 

diskutovat i téma mládí a uvažovat jak tyto dvě charakteristiky (mládí a atraktivita) vstupují do 

strategií učitele a ovlivňují odlišné pojetí učitelské role. Ptám se proto nad rámec práce, zda tento 

aspekt nevstupuje i do komunikace učitelky Sofie s ostatními pedagogy školy. 

Práce Jitky Spalové má nesporné přednosti a také limity. Vyniká logickým uvažováním a 

respektem k literatuře, jež ji determinuje. Teoretický rámec, v němž se autorka pohybuje, má pak dva 

nesporné efekty. Na jednu stranu Jitku Spalovou vede a nastavuje tak zrcadlo studiím, které na toto 

téma vznikly. Na stranu druhou ji ale tak trochu svazuje, protože ji nedovoluje příliš vykročit ze 

zaužívaných způsobů uvažování o problému. Tato dynamika, která je v práci implicitně přítomna, je 

velkým potenciálem práce. A také v závěru je tento moment vyzdvižen. 

Na samý závěr posudku bych chtěla zmínit nelehký úkol, který si autorka, s ohledem na své 

akademické kurikulum, zvolila. V řadě momentů musela jistě přístup sociálních a humanitních věd 



konfrontovat s přístupy exaktních věd. Vysoká míra abstrakce, na níž tyto disciplíny stojí, se vzpírá 

barvitosti komunikace lidí. 

Text Jitky Spalové splňuje kritéria pro diplomovou práci, práci doporučuji k obhajobě.  
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