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Otázky, podněty k obhajobě:  

 Uvítala bych, kdyby autorka podrobněji objasnila vztah sociálních dovedností a sociální 
kompetence, tak je chápe ve své práci (s. 18). 

 Podle jakých kritérií byly zvoleny postupy a metody k diagnostice sociálních dovedností 
učitele?  

 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): nemám 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé  X   

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální  X   

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb  X   
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
V literárně přehledové části považuji za zdařilou 2. kapitolu, která je věnovaná učiteli a jeho 
profesní identitě a roli, vymezující charakteristiky učitele experta a profesní dovednosti učitele. 
3. kapitolu považuji za poněkud problematickou: snaha vyrovnat se s některými pojmy blízkými 
k sociálním dovednostem se cenní, ale není „dotažená“. Mezi důležité aspekty sociálních 
dovedností patří nejen empatie.  4. kapitola se pak zase zcela relevantně věnuje sociálním 
dovednostem učitele a možnostem jejich identifikace (je předložen výběr některých 
diagnostických postupů). Domnívám se však, že v této části uvedené poznatky jsou dobrým 
předpokladem pro návrh výzkumného šetření. 
Velmi oceňuji, že návrh výzkumného šetření se snaží opírat o informace od učitelů samotných, 
jejich žáků i analýzy konkrétní edukační interakce mezi učitelem a žákem. Škoda, že se tento 
komplexní pohled lépe nepromítl do výzkumných otázek (s. 34). Zajímalo by mě, zda se opírá 
základní předpoklad výzkum („úroveň sociálních dovedností bude vyšší u učitelů českého jazyka 
a ostatních jazyků než u učitelů matematiky a fyziky“ – s. 34) o nějaké výsledky našich nebo 
zahraničních výzkumů?  
Diskuze se věnuje pouze návrhu výzkumu, je tudíž poněkud ochuzena o reflexi poznatků 
z kapitol 2. – 4., ale je fakt, že určité komentáře jsou uvedeny v těchto kapitolách. Závěr 
představuje vhodné shrnutí celé práce. 
 
Bakalářská práce se věnuje aktuální problematice profese učitele s řadou relevantních 
psychologických souvislostí. Domnívám se, že naplnila požadavky na bakalářské práce kladené 
a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
  
 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
 
 
 
V Praze dne 10. srpna 2019                                                             


