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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Bakalantka v rámci své bakalářské práce provedla analýzu komunikace vyučovacích hodin fyziky
z pohledu dialogického přístupu ve vyučování popsaného Scottem a Mortimerem na začátku
tohoto století. Výzkum v této oblasti v našem regionu byl již několikrát realizován pro výuku
v humanitních předmětech, ve výuce fyziky je tomuto přístupu věnována pozornost poprvé.
V rámci teoretické části uvádí bakalantka přehledně a s využitím relevantní literatury základní
komunikační přístupy a vzory zpětné vazby podané vyučujícím. A dále se zaměřuje na typy
učitelských otázek.
Vlastní práce bakalantky spočívala v analýze komunikace mezi vyučujícím a žáky během hodin
výuky fyziky. A to jak již nahraných a dostupných on-line na portálu rvp.cz, tak i vlastních
současných nahrávek začínajícího a zkušeného vyučujícího (pro účely práce pojmenované Pavel a
Karel).
Cílem analýzy byla jednak identifikace typických komunikačních přístupů včetně dialogického a
jednak detailní analýza celé vyučovací hodiny pro záznamy dostupné na portálu rvp.cz. V kapitole
7.2 tedy bakalantka uvádí příklady jednotlivých komunikačních přístupů: přepis části komunikace
v hodině vyučujících na portálu rvp.cz a dále odkaz na záznam na videu na vlastních nahrávkách.
A dále navazuje ukázkou reakcí vyučujících na odpovědi žáků. Velmi cenné a zajímavé výsledky
jsou uvedeny v kapitole 8, která se zabývá detailním rozborem komunikace dvou vyučujících. Jak
je z rozboru patrné, u každé vyučují bylo možné nakonec identifikovat svébytný vzor komunikace
– pokládání otázek a reakce na odpovědi žáků.
V poslední části práce bakalantka navrhuje možný pracovní materiál pro studenty učitelství fyziky
v rámci předmětu Didaktika fyziky, který je může uvést do této problematiky a přimět k zamyšlení
nad vlastním způsobem komunikace se žáky. Práci považuji z toho pohledu za velmi užitečnou.
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