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Název diplomové práce: 

Vliv pregraduálního vzdělání a podpora školního prostředí u začínajících učitelů 

biologie/přírodopisu 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu pregraduálního vzdělání a podpory 

školního prostředí u začínajících učitelů biologie/přírodopisu na jejich počátky v reálné praxi 

po absolvování vysokoškolského studia.  
 

Téma práce vykrystalizovalo z diskuze o tom, jak vnímají začínající učitelé okolnosti, 

které jim znesnadňují či ulehčují počátky jejich učitelské kariéry.  Abychom zjistili, zda je možné 

zlepšit podmínky, ve kterých se začínající učitelé nachází, a to s ohledem na pregraduální přípravu 

či podporu školního prostředí, bylo nezbytné zjistit, jak se začínajícím učitelům po nástupu 

do praxe daří a jakou roli v tom hraje právě pregraduální příprava či podpora školního prostředí.  

 

Vzhledem k právě uvedenému byl v předkládané diplomové práci stanoven cíl, který 

autorka představuje v abstraktu a který zní:  

zjistit, jak začínající učitelé vnímají vliv pregraduální přípravy a podpory školního 

prostředí na průběh jejich prvních let praxe a také jak následně navrhují pregraduální přípravu 

a podporu školního prostředí zkvalitnit. 
 

Pro splnění cíle autorka definovala dvě výzkumné otázky: 

1. Jak začínající učitelé vnímají vliv pregraduální přípravy a podpory školního prostředí 
na průběh jejich prvních let praxe?  

2. Jaká podoba pregraduální přípravy a podpory školního prostředí by mohla ulehčit 

počátky začínajících učitelů?  

 

V rámci literárního přehledu autorka sepisuje a definuje témata či termíny jako: 

profese učitele, začínající učitel, pregraduální příprava, podpora školního prostředí 

u začínajících učitelů či strategie jednání začínajících učitelů. 

 

Teoretickou část autorka podpořila vhodnou a širokou škálou českých i zahraničních 

literárních zdrojů, které v textu náležitě citovala. Autorka s literárními zdroji pracovala 

nadstandardně, pročítala a zkoumala, následně vyřazovala a hledala další relevantní zdroje, 

čímž sepsala nadstandardní, ucelený rešeršní úvod na zadané téma.  

 

Pro praktickou část autorka zvolila v rámci sběru dat metodu polostrukturovaného 

rozhovoru; pro potřeby práce autorka vyhodnotila dvanáct realizovaných rozhovorů 

se začínajícími učiteli s délkou praxe jeden až pět let. Nicméně autorka vedla rozhovorů více, 

neboť z výzkumného vzorku po uvážlivém rozhodnutí jednoho respondenta vyřadila. Součástí 

výzkumu diplomové práce byl také předvýzkum.  

Data získaná pomocí polostrukturovaných rozhovorů autorka následně zpracovala 

metodou zakotvené teorie; přepsaná data v textovém souboru v první fázi analýzy kódovala 

procesem otevřeného kódování. Hlubší pochopení souvislostí a vztahů jednotlivých kategorií 

mezi sebou jí umožnila druhá část analýzy dat zakotvené teorie - kódování axiální, k němuž 

využila paradigmatického modelu.  

Ráda bych na tomto místě ocenila trpělivost a houževnatost studentky, se kterou data 

zpracovávala a přemýšlela o jejich seskupení a zakreslení do finálních výstupů, které pečlivě 



zakreslila a v práci zevrubně popsala. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci s kvalitativním 

řešením problematiky, bylo potřeba v průběhu sepisování práce korigovat myšlenky 

a stylistku autorky, aby výsledky šetření byly čtenáři předkládány čtivým a pochopitelným 

způsobem.  

 

Výsledky práce jsou podrobně diskutovány s literárními zdroji; v případě, že některá 

podoba pregraduální přípravy či podpory školního prostředí byla označena za původce obtíží 

začínajících učitelů, uvádí autorka také návrhy, jakým způsobem by začínající učitelé 

doporučovali tyto nedostatky odstranit, což je v textu následně také porovnáno s literaturou.    
 

Díky hloubkové analýze představuje práce kvalitní výzkumná data a jejich výsledky 

jsou cenné pro učitele didaktických a pedagogicko-psychologických předmětů zajišťujících 

pregraduální přípravu budoucích učitelů. Nejen z tohoto důvodu, budou výsledky týkající 

se vnímání pregraduální přípravy začínajícími učiteli prezentovány i samotnou autorkou 

na konferenci Trendy v didaktice biologie konané letos v září na Pedagogické fakultě UK.   

Co se týká přístupu diplomantky k sepisování práce, pak jako školitelka práce musím 

vyzdvihnout nasazení, s jakým pracovala v průběhu celého období od zadání práce. 

Na každou konzultaci chodila vzorně připravená, veškeré připomínky ihned zapracovávala 

do textu a odesílala k pročtení a případným dalším úpravám, diskutovala práci také emailem 

a přicházela s možnými pohledy na základě dalších dostudovaných literárních pramenů.  
 

 

S ohledem na právě uvedené nemám k předkládané práci připomínky a doporučuji ji 

k obhajobě i dalšímu řízení a hodnotím stupněm výborně.   
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