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Posudek na diplomovou práci Petry Horynové Problémy prestiže

(analýza

současného

Předložená
učitelů,

stavu

základní školy.

empirickou sondou) obor pedagogika, FF UK 2007

diplomová práce se zabývá dlouholetým problémem - a tím je otázka prestiže
zaměřením

tentokrát se

teoretické

doplněná

učitelů

části

pokusila o

pramenů.

literatury a

na prestiž

vytvoření

učitelů

základních škol. Diplomantka se v
základě

širokého teoretického zázemí na

Nejprve objasnila pojetí

učitelství

studia rozsáhlé

a poukázala na jeho pojetí v

dokumentech, ukázala jak je tato socioprofesní skupina pojímána, zabývala se i jejím
složením. Po tomto úvodu poukázala na problém prestiže jednotlivých povolání,
prestiže

učitelů.

a pokusila se je
škálách. V

Uvedla zde i výsledky celé
přehledně uspořádat,

průběhu

práce se

řady

reprezentativních výzkumu prestiže povolání

aby mohla poukázat na postavení

poměrně podrobně věnovala objasnění

prestiží, zajímalo ji jak tento vztah pojímají i samotní
pozornost i takovým

jevům

včetně

učitelé.

jako je spokojenost v práci, stresovým

učitelů

v prestižních

vztahu mezi platem a
Diplomantka

faktorům,

věnovala

identifikaci s

profesí.
V empirické

části

autorka zkusila empirickou sondu, kde se pokusila o srovnání hodnocení

prestiže učitelů se sebehodnocením - a hledala odpověď na otázku, v čem učitelé vidí možnost
zvyšování prestiže svého povolání. Autorka použila dotazník, jehož návratnost byla okolo 58
procent; šetření bylo provedeno na malém vzorku 45 učitelů. Výsledky však poukazují na
možnosti podobných šetření - a ukazují, že při větší vzorku respondentů by výsledky mohly
být velice zajímavé.
Z výhrad si dovoluji poznamenat, že autorce přes studiem celé řady pramenů činí zřejmě
značné potíže se oprostit od obecně rozšířených předsudků a klišé - jakoby nechtěla či se
vnitřně

bránila opustit žurnalistickou a masově rozšířenou, ale ničím nepodloženou pověru o

nízké prestiži

učitelů

ve

společnosti. Přílohy

také

měly tvořit

samostatný oddíl uvedený až za

literaturou.
Výrazné klady práce
řadou problémů.

tvoří neobyčejná šíře

Práce

čtenáři umožňuje

pozoruhodných hledisek a

a

důkladnost

požadavky kladené na práce diplomové.

Přes

výborně

přináší

s celou
řadu

drobné výhrady si dovoluji navrhnout klasifikaci:

A>~

vypořádat

celou

vhled do dané problematiky,

názorů, splňuje

doc. PhDr. Jaroslav Koťa /,1 ~<

s jakou se snažila

