
Tereza Pilařová: Pohled žáků druhého stupně na ideál učitele/učitelky 

Oponentský posudek bakalářské práce 

Výzkumným cílem bakalářské práce studentky Terezy Pilařové je zmapovat, jak by měl dle žáků 

druhého stupně vypadat ideální učitel/učitelka. Studentka se ve své práci zabývá tím, jaké 

charakteristiky žáci popisují, zda existují rozdíly ve vnímání ženy učitelky a muže učitele. Zabývá se též 

vývojovým hlediskem představ žáků napříč jednotlivými ročníky.   

Studentka se orientuje v dané problematice. Teoretická východiska práce nastudovala z českých 

zdrojů. Zdroje jsou komparovány a místy autorka prokazuje též vlastní analytické myšlení. Celkově 

práci hodnotím jako čtenářsky poutavou. Téma, ačkoliv není zcela inovativní (autorka nachází četné 

výzkumy o „učitelském ideálu“), je zajímavé právě pro svou kvalitativní hloubku a kombinaci 

výzkumných metod.  

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána osobnost učitele 

(vlastnosti, osobnostní rysy, pedagogické dovednosti, typologie). Dále se zde studentka zabývá žáky 

druhého stupně a jejich vztahem ke škole a učiteli, pojednává zde o změnách v období staršího školního 

věku. Tyto znalosti pomáhají čtenáři následně porozumět lépe chování žáků a jejich požadavků na 

učitele. Teoretická část je zakončena popisem četných výzkumů. Studentka provedla důkladnou rešerši 

českých zdrojů – cizojazyčná literatura však v práci zcela absentuje. Svým rozsahem je teoretická část 

spíše kratší, avšak studentka zde postihuje hlavní relevantní témata a srozumitelně a logicky nás uvádí 

do tématu. Osnova teoretické práce je velmi dobře vystavěna. Přehledným způsobem jsou 

představeny pojmy a teorie, ke kterým se v závěru práce v rámci diskuze studentka navrací a zdatně je 

komparuje se svými výzkumnými výsledky.  

Těžiště práce leží v empirické části. Zde popisuje autorka hlavní výsledky vlastního realizovaného 
kvalitativního výzkumu, cíle výzkumu a výzkumné otázky: „Jak si představují žáci prvního stupně ZŠ 
ideální učitelku/učitele?“. Doplňující výzkumné otázky naznačují směr autorčina uvažování o tématu. 
„Kterých charakteristik si žáci na učitelích cení? Které charakteristiky žákům vadí? Jak se liší představa 
ideálního učitele a ideální učitelky? Jak se tato představa liší napříč ročníky?“ Formulace otázek se jeví 
logická a adekvátní vzhledem k vytyčeným cílům. 

Dále je popsána povaha výzkumného vzorku a průběh analýzy. Studentka popisuje průběh sběru dat a 

metodologické pozadí výzkumu. Rozsah vzorku (2 třídy od každého ročníku) lze považovat vzhledem 

k typu práce a zvolenému designu výzkumu za více než adekvátní. Při sběru dat bylo využito dvou 

metod, skupinová kresba postavy a skupinový rozhovor. Data byla následně podrobena otevřenému 

kódování v souladu se zakotvenou teorií. Z textu není zcela patrné, zda studentka pracovala 

s nahrávkami a přepisy rozhovorů (vzhledem k doslovným citacím toto předpokládám, ačkoliv součástí 

příloh práce jsou pouze přefocené žákovské kresby, tj. výsledky skupinové práce). Absentuje zde taktéž 

popis etického pozadí výzkumu.  

V rámci prezentace výsledků výzkumu autorka představuje 6 oblastí výsledků. Jsou zde popsány 4 

hlavní kategorie a pojmy vzešlé z kvalitativní analýzy, tj. vzhled a věk, osobnostní charakteristiky, 

pedagogické dovednosti (dle autorky nejvíce obsazená kategorie), vztah k žákům, doplněné o kapitolu 

genderové rozdíly a pohled na ideálního učitele napříč ročníky. Autorka užívá pro ilustraci výňatky 

výroků z rozhovorů a dokresluje tak zobecněné skutečnosti. Za výzkumně nejhodnotnější považuji 

kapitolu 5.5 o genderových rozdílech ve vnímání osobnosti ženy učitelky a muže učitele (např. 

požadavky na vzhled) Prezentaci výsledků uzavírá poslední kapitola nazvaná shrnutí, kde autorka 

popisuje 3 průřezová témata (či jak dále pojmenovává, jde o pravidla, podle kterých se žáci řídí): 

neúměra, zkušenost a (věková) blízkost. Neúměrou je zde myšlen nárok žáků na učitele, kteří by se dle 

jejich představ měli pohybovat v rámci společenské normy (tj. nikterak nevybočovat). Ideální učitel by 



měl vypadat „normálně“, nevybočuje ani svým vzhledem, ani chováním. Pojem neúměra působí 

poněkud kostrbatě, avšak jeho obsah je zajímavý a autorka ho dobře ilustruje na příkladech. Dalším 

průřezovým tématem je zkušenost. Autorka tímto pojmem popisuje fakt, že ačkoliv byli žáci žádáni o 

popis svých představ o ideálním učiteli, často vycházeli ze svých konkrétních zkušeností a reálných 

situací. Posledním tématem, na který autorka upozorňuje, je věková blízkost. Ta by se měla podle 

představ žáků projevovat v přístupu učitelů k výuce formou modernějšího přístupu, podobností zájmů, 

otevřeností a celkovým porozuměním žákovským potřebám a problémům.  

V závěrečné diskuzi vidíme komparaci teoretických konceptů s výsledky výzkumu. Autorčina zjištění 

jsou převážně v souladu s dosavadními teoretickými poznatky, dochází k jejich (znovu)potvrzení. 

Objevují se zde ale i nové rozměry a výzkumná zjištění (o sexualitě, nepřípustnosti nezákonného 

chování aj.) Diskuze výsledky výzkumu velmi dobře zasazuje do teoretických rámců, dochází ke shrnutí 

vlastních závěrů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že pro žáky je především důležité, aby učitelé dodržovali 

společenské normy a byli jim věkově a zájmově blízcí (viz představa učitele „frajera“ vs. představa 

nejhoršího možného učitele jako „aktivního důchodce“). Diskuzi považuji za velmi zdařilou.  

S literaturou bylo zacházeno dle citačních norem, text splňuje potřebné bibliografické normy. Po 

stránce pravopisné se práce jeví být v pořádku. Nacházíme pouze drobné formulační neobratnosti či 

překlepy; formálně je však práce adekvátně zpracována. Svým rozsahem splňuje nároky na závěrečnou 

práci. 

Práce je svým tématem aktuální, nabízí praktický vhled do psychologického tématu problematiky 

žákovských představ o ideálním učiteli. Text je čtenářsky poutavý, adekvátně vystavěn a členěn, 

obsahuje všechny povinné náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky pro obhajobu: 

Jak lze rozumět protichůdným požadavkům, které žáci kladou na učitele (viz s. 49)? Učitel by dle vašich 

zjištění měl být přátelský a přívětivý, zároveň by měl umět zjednat pořádek, měl by být přísný (pokud 

by byl ale příliš přísný, je to též hodnoceno žáky negativně). Nesouvisí tento nárok na učitele nějak 

s vaším pojmem „uměřenosti“? 

Souvisí dle vás (a výsledků vašeho výzkumu) tendence žáků posuzovat chování učitele v rámci 

společenských norem s vývojem morálky? 

Zmiňujete práci kolegyně Černé, v čem jsou vaše výsledky podobné a kde vidíte největší rozdíly? 

Reflektujte především vývojové hledisko.  

Jak si vysvětlujete tendenci žáků mít věkově blízkého učitele? Jak toto zjištění dále koreluje s vývojovou 

tendencí vymezovat se vůči autoritám?  

 

V Praze dne 22. 5. 2018 
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