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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
X Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…): 
Pokusit se zjistit, jak lze zlepšit podmínky začínajících učitelů pomocí 
kvalitativního výzkumu. Základní výzkumné otázky položené v úvodu práce:  
Jak začínající učitelé vnímají vliv pregraduální přípravy a podpory školního 
prostředí na průběh jejich prvních let praxe?  
Jaká podoba pregraduální přípravy a podpory školního prostředí by mohla 
ulehčit počátky začínajících učitelů?   

Struktura (členění) práce:  
Práce je velmi rozsáhlá (182 stran včetně příloh z toho 159 stran textu), 
přesto je v ní snadná orientace díky preciznímu členění na 12 kapitol.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Literární zdroje použité v práci považuji za dostatečné a jsou v práci správně 
citovány. 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?  
Použité literární zdroje české i zahraniční jsou relevantní. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto 
výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje vlastní výzkum autorky. Autorka vedla polostrukturované  
rozhovory se 16 začínajícími učiteli a získaná data zpracovala metodami 
kvalitativního výzkumu – zakotvená teorie. Vybrané teze respondentů byly 
okótovány, roztříděny a zpracovány. Výsledkem je rozsáhlá studie, která 
velmi komplexně mapuje problémy začínajících učitelů a nahlíží na ně 
z nejrůznějších hledisek. Všechny metody a výsledky jsou podrobně 
diskutovány. Na závěr autorka shrnula všechny problémy, s nimiž se 
potýkají začínající učitelé včetně návrhů na jejich řešení. 
Vybrané kapitoly této práce bych doporučila přečíst všem, kteří se účastní 
procesu přípravy budoucích učitelů i těch kdo s nimi později ve školách 
pracují, tj. vysokoškolským pedagogům (psychologie, pedagogiky, didaktiky i 
odborné přípravy), ředitelům škol a v neposlední řadě budoucím učitelům. 
Vysokoškolští učitelé po přečtení možná zváží obsah přípravy učitelů, 
ředitelé přístup k nováčkům a sami začátečníci uvidí, že v tom nejsou sami a 
že jim může být pomoženo. 
  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce je na vysoké formální úrovni. Schémata jsou jasná a přehledná. 
Tabulky jsou přehledné, a i když je v nich velké množství dat, orientace 
v nich je usnadněna díky barevnému značení. Text je čtivý, srozumitelný, bez 
gramatických chyb a překlepů. Nejslabším místem práce z hlediska jazykového 
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jsou přímé výpovědi respondentů – to ale není chyba nebo problém autorky. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji za splněné. (Vzhledem k rozsahu práce je považuji i za 
překročené a doporučila bych ji i jako práci rigorózní.) 

 

Otázky a připomínky: 
Proč jsou některé citace v textu doplněny čísly stránek a některé nikoliv? 
Proč je okruh otázek II na str. 47 číslován 4 a 5? 
Proč podle vás došlo ve Standardech z roku 2017 ke zvýšení zastoupení 
pedagogických praxí ze 3 % na 8-10 %? 
Zaskočila mě nízká úroveň vyjadřování respondentů. Nevím, jestli to bylo 
zkresleno přepisem (krácením výroků) nebo tím, že člověk vidí přepsaný, 
neupravený rozhovor. Bylo jejich vyjadřování opravdu tak špatné jak se jeví 
v práci? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta: 
 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


