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Posudek diplomové práce Bc. Lenky Josífkové 

Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace 

 

Téma diplomové práce Lenky Josfíkové patří k těm tématům, o nichž toho ještě stále 

nevíme dostatek, ale která jsou zároveň velmi užitečná pro případné aplikace výsledků 

v praxi. Předkládaná práce pojímá zvolené téma velmi zdařile a přináší také řadu zajímavých 

zjištění.  

Autorka v teoretické části práce pečlivě představuje podstatné termíny a shrnuje 

poznatky odborné literatury o tématech relevantních pro svou práci (vývoj dítěte v daném 

věku, osvojování jazyka v daném věku a faktory, které ho ovlivňují, předškolní vzdělávání, 

pedagogická komunikace atd.).  Teoretický úvod je kvalitní, přiměřeně rozsáhlý, přehledný, 

ale netriviální a čerpá z bohatého rejstříku zdrojů z vícera oborů: Oceňuji např. skutečnost, že 

popis vývoje dítěte zahrnuje i vývoj morální, pojednání o osvojování jazyka i pohled na tuto 

problematiku z perspektivy mateřské školy, výklad o pedagogické komunikaci je vhodně 

strukturovaný podle přístupu Gavorova atd. 

Také ve výzkumné části práce autorka prokázala, že umí dobře promyslet a realizovat 

výzkum v prostředí mateřské školy, získaný materiál vhodně zpracovat a analyzovat. V 

„designu“ výzkumu (který splňuje všechny nezbytné požadavky typu informované souhlasy 

všech zúčastněných, anonymizace atd.) oceňuji mj. zařazení pozorovací fáze, která do jisté 

míry umožňuje posoudit, nakolik mohlo dojít při následném nahrávání ke zkreslení. Průběh 

výzkumu je v práci dobře popsán.  

Pokud jde o vlastní nahrávání, autorce se i přes počáteční potíže se získáváním 

souhlasů účastníků podařilo shromáždit dosti rozsáhlý a rozmanitý materiál, který je zároveň 

pro daný výzkum dostatečně nosný. Volba systému přepisu pomocí zásad pro korpus 

DIALOG je dobrá; kladně hodnotím, že autorka systém vhodně přizpůsobila potřebám 

výzkumu. Zpracované přepisy jsou v příloze práce a ukazují, že autorka se nezalekla této 

namáhavé práce (což se projevilo v dobrém i ve výsledcích analýzy) a že zpracování nahrávek 

odpovídajícím způsobem zvládla. 

Autorčina analýza nahlíží komunikaci v mateřské škole z několika úhlů pohledu, které 

ve výsledku nabízejí velmi plastický obraz toho, co se ve sledovaných třídách odehrává: 

autorka sleduje vybrané komunikační situace jako celek, ale také z perspektivy jak učitelek, 

tak dětí (a to vše je doplněno detailnějšími sondami do vybraných témat – kontaktových 

prostředků, otázek aj.). V centru autorčina zájmu je však studium toho, nakolik komunikace 
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ve sledovaných mateřských školách odpovídá rysům pedagogické komunikace, popř. nakolik 

se v těchto situacích projevuje tzv. školní jazyk. Tento úhel pohledu pokládám za velmi 

přínosný – a výsledky autorčiny analýzy za velmi zajímavé a v mnohém nové (a také 

inspirativní pro případné další výzkumy).  Osobně pokládám za největší přínos práce jednak 

prokázání toho, že dané komunikační situace nesou jasné rysy komunikace pedagogické, 

jednak řadu poznatků dílčích, např. o účasti dětí v dialogu, o tom, jak dialog v mateřské škole 

vlastně funguje (8.6), o pravidlech (8.5.7), o vlivu toho, jsou-li ve třídě dvě učitelky (8.5.4), 

ale pozornost si zaslouží např. i sonda do výslovnosti dětí. Autorka zároveň v celé analýze 

projevuje cit pro pozorování dějů ve třídě a prokazuje schopnost pečlivé analýzy sledovaných 

jevů. 

Po formální, pravopisné, formulační atp. stránce práce odpovídá požadavkům na 

odborný text, výklad v teoretické části je velmi přehledný, v praktické části je možná trochu 

náročnější sledovat analýzu v případech, kdy se vracejí podobná témata (např. rysy pedagog. 

komunikace podle Gavory), nepokládám to však za žádný vážný nedostatek.  

U obhajoby by autorka mohla zmínit, zda se v materiálu objevila nějaká další témata, 

která by bylo zajímavé podrobněji prozkoumat (a doufám, že se autorka třeba podobným 

tématům bude věnovat i nadále). 

 

Práce Lenky Josífkové rozhodně splňuje požadavky kladené na práce diplomové, 

s radostí ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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