
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Lenky Josífkové Komunikace v mateřské škole: vybrané 

komunikační situace 

Diplomová práce Lenky Josífkové se zaměřuje na komunikaci předškolních dětí v poloformální situaci, 

tedy v mateřské škole. Autorka nejprve vymezuje základní pojmy v souvislosti s předškolní výchovou a 

vzděláváním, popisuje faktory ovlivňující osvojování jazyka a řeč orientovanou na dítě, zabývá se také 

otázkami pedagogické komunikace. V oblasti teoretického základu a odborné literatury si autorka vede 

velmi dobře, prostudovala úctyhodné množství literatury, informace vhodně třídí a zapojuje do 

kontextu. K formálnímu zpracování práce nemám v teoretické části žádné připomínky. 

Analytická část práce představuje autorčin vlastní výzkum provedený ve dvou pražských mateřských 

školách. Cílem analýzy bylo popsat a obecně charakterizovat komunikaci v mateřské škole probíhající 

mezi dětmi a učitelkou ve vybraných situacích, najít její specifika a formulovat rysy pedagogické 

komunikace v mateřské škole. Autorka pomocí videonahrávek nasbírala poměrně rozsáhlý materiál, 

který přepsala a dále analyzovala. Analýza je velmi podrobná a pečlivá, obsahuje velké množství ukázek 

z přepisů, nicméně rozsah a forma lineárního textu jsou na úkor srozumitelnosti, čtenář se ve výzkumu 

poměrně nesnadno orientuje, dílčí výsledky jsou špatně dohledatelné. Práci by velmi pomohlo, kdyby 

byly výsledky přehledně zpracovány pomocí tabulek, kde by bylo možné znázornit také hiearchičnost 

jednotlivých poznatků.   

V rámci analýzy postrádám informace o učitelkách, které děti učí, zajímavé by byly např. informace o 

věku, délce praxe, kvalifikaci apod. Dále by bylo vhodné zabývat se také ŠVP daných MŠ, ačkoliv autorka 

uvádí, že v MŠ B není veřejně přístupný, lze očekávat, že na žádost by jej MŠ poskytla.  

Na str. 39 autorka cituje Jana Průchu a uvádí, že: kromě genderových rozdílů existují mezi dětmi velké 

individuální rozdíly. Nicméně podle výzkumů lze pozorovat, že rozdíl je určen kromě biologické příčiny i 

sociokulturním faktorem, tzv. enkulturací. Zdá se, že jazykový input a jeho obsah je odlišný u chlapců a 

u dívek. Zajímalo by mne tedy, zda sama pozorovala komunikační rozdíly mezi chlapci a děvčaty jak 

směrem k učitelkám, tak od učitelek směrem k dětem. 

Dále na str. 124 uvádí, že: Autorita učitelky v MŠ A a celkové požadavky na dodržování kázně, včetně 

dodržování pravidel chování a komunikačních pravidel, dávají dětem více prostoru ve skupinovém 

dialogu. Znamená to tedy, že autoritativní přístup zajišťuje větší prostor v komunikačních situacích pro 

jednotlivé děti než přístup volný (resp. méně autoritativní)? 

V souvislosti se zmíněnými požadavky na udržení kázně a s tvrzením uvedeným na str. 126 

(nezastupitelnou roli v komunikaci hrají nastavená pravidla chování ve třídě, která učitelky vyžadují a 

děti je znají, i když s jejich dodržováním mají často problém) bych ráda podotkla, že je nutno brát 

v úvahu také osobnostní charakteristiky jednotlivých učitelek a že nelze vyvozovat závěry o 

alternativních/tradičních školách pouze na základě této sondy. 

Ráda bych se autorky zeptala, na základě zmiňované práce Florinové, zda byly v jejím vzorku i další děti 

(mimo zmiňovaného mluvčího 123), které se vůbec neúčastnily přímého dialogu s učitelkou a případně 

co je dle jejího názoru příčinou. 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, ráda ji doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň 

hodnocení výborně. 
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