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Cíle a jejich naplnění:
Diplomová  práce  studentky  Kristýny |indrové  je  zaměřena  na  instrukce,  které  učitelé

prvního  stupně  základní  školy  zadávají  žákům  během  vyučovacícmhodin  českého  jazyka.
Studentka Kristýna Jindrová se rozhodla teoreticky po].menovat sledovaný fenomén především
z pozice  efektivní  pedagogické  komunikace.  |asně  vymezené  téma  Kristýna  Jindrová  cíleně
nahlédla prostřednictvím chytře zvolených metod a technik výzkumného projektu.   Na základě

pečlivé teoretické  přípravy se  autorka pokusila, v souladu  se  zacílením své  práce,  zaměřit na
efektivně  a  neefektivně  zadávané  instrukce  a  pokoušela  se  nahlédnout  rozdíly a  proměny v
instrukcích,kteréjsouzadáványvprvnímadruhémvzdělávacímobdobízákladníškoly.Cílesvé

práceKristýna]indrovádokázalanaplnitvevysokékvalitějakobsahové,takformální.

Fomální stránka práce:

Předložená  diplomová  práce  studentky  Kristýny  |indrové  v rozsahu  více  než  šedesát
textovýchstranobsahujevelmikvalitnězpracovanézákladm'části,teoretickouapraktickou:

a)               V teoretické části jsou autorkou vymezena jednotlivá dílčí témata a pro potřeby

práce  definovány  velmi  poučeně  základní  poj.my;   k vymezení  teoretických
souvislosti'   čtenářské   gramotnosti   autorka   funkčně   využila   a   zpracovala
nejsoučasnější oborovou literaturu. Dokázala také svou orientaci v současném
stavu a pojetí sledované problematiky i schopnost jasně strukturovat oblasti
zájmu a logicky je provázat s kontextem odborným i reálnou školskou situací.
V části   praktické   autorka   Kristýna   |indrová   ověřovala   konkrétní   situace
sledované problematiky ve školním terénu; Kristýna ]indrová pracuje funkčně
s videonahrávkami,   pečlivě   zaznamenávaným   pozorováním   a   doplnila   jej
funkčně  dotazníkovou  sondou.  Vybrané  výzkumné  metody  autorka  používá

pečlivě a fundovaně.    Ocenitelná je řada fiinkčně nabídnutých příloh i vřazení
grafů do textu.

Text obou částí hodnocené práce je autorkou formulován srozumitelně a přehledně.

Obsahová strámka prá€e

Autorka  Kristýna  ]indrová  se  ve  své  práci  zabývá  konkrétním  a  pro  české  školství
aktuálni'm problému učitelské práce - efektivní a neefektivní pedagogickou komunikací ve školní
třídě.  Sledovanou  problematiku  vřazuje  velmi  zručně  do  současného  kontextu  práce  učitele.
Vteoretické části nabízí jasně vymezená východiska pro popis sledovaných témat. V praktické



částiprácepakfiindovaněavsouladusvymezenýmioblastmizájmukonstruujevýzkumnýúkol,
kterýpročtenářesvéprácepřehledněavěcněinterpretuje.

Celkové hodnocení:

Předloženáprácerozsahem,formálni'stránkouizaměřenímnaplňujepožadavkynatěsně
ke  studovanému  oboru  postavenou  diplomovou  práci.  Tato  práce  Kristýny |indrové  může
sloužit jako  zdroj  informací pro  ty, jež  se  zajímají o  fungující a  efektivní komunikaci
předevšímvevztahuučitelžák.Autorkavprůběhutvorbysvédiplomovéprácepracovala
samostatně,mělazájemainiciativu.Před]oženouprácisradostídoporučujikobhajobě.

Otázky pro obhajobu:

Jakévidíautorkamožnostipřipravovatubudoucíchučitelůprávědovednostiefektivního
Zadávání instrukcí v graduálni'm studiu učite|ů proi. ZŠ?                                 m

Ovlivňujekvalitukomunikaceaschopnostefektivněžákyin
učitelské osobnosti?
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