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Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 90 
Počet stran příloh: 20 
Počet titulů v seznamu literatury: adekvátně DP 
 
 
 
 
Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 

 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití 
výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost 
teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené 
výsledky, odborný vklad, použitelnost  
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výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
 

Celkové hodnocení práce: 
Volba tématu a typ diplomové práce: 

• Jde o dobrou volbu ze tří důvodů: 1. Terénu odborných škol je stále ještě věnováno 
méně pozornosti, než by bylo potřeba 2.Téma sociálních kompetencí učitelů je téma 
pro výzkum nesporně žádoucí 3. Vít Rutkovský je učitelem na odborné škole, terén 
pro výzkum tedy důvěrně zná. Vzhledem k zaměření tematiky je vhodná i volba 
teoreticko-empirického typu práce.  

Komentáře  k teoretické části DP:  

• V teoretické části se autor zaměřil na širší kontext  sociálních kompetencí učitele – 
problematiku výchovně vzdělávací instituce s akcentem na školu jako sociální 
prostředí, sociální komunikaci a skupinové činnosti v tomto prostředí. Pro pochopení 
otázek sociálních kompetencí je to důležité, podle mého názoru se však při tomto 
širokém záběru a mnoha informacích může pro čtenáře ztratit občas  základní linka 
výkladu.    

• Pro tematiku DP je podstatný text týkající se specifických podmínek školy odborné, 
specifické součinnosti učitelů a žáků na této instituci. 

• Kapitola o kompetencích přináší analytický pohled na tento koncept obecně i na 
koncept sociálních kompetencí. Vymezení sociálních kompetencí není jednoduchou 
záležitostí, autor se přiklání k té větvi výkladu konceptu, která akcentuje sociální 
dovednosti (nejjasněji je to znát v kapitole o učiteli a jeho sociálních kompetencích). 
Větší pozornost je věnována sociálním dovednostem, na které se autor soustředil 
v empirické části. (Možná by bylo lepší psát o klasifikaci dovedností než o koncepci 
sociálních dovedností – s. 36) Prostřednictvím konceptu sociálních kompetencí 
představil i základní kurikulární dokumenty se zaměřením na odborné školství. 

• Za pro téma důležitou a také za dobře zpracovanou považuji kapitolu o vedení školy 
a rozvoji sociálních kompetencí.   

• V textu se občas vyskytují nepřesnosti typu: „schopnost je dovednost…“ (s. 34) 
Komentáře k empirické části DP: 

• Autor v počátku empirické části srozumitelně představuje cíle zkoumání, základní 
výzkumnou otázku i otázky dílčí. Přehledně je podána charakteristika výzkumu 
včetně použitých výzkumných metod. Protože však jde o problematiku 
komplikovanou a komplexní, podat více údajů o pozorování (např. jak byla 
identifikována sociální dovednost) i o rozhovorech by bylo užitečné (např. co můžeme 
vysledovat na konkrétních situacích popisovaných učiteli).  

• V metodologické části trochu zaniká  pasáž týkající se způsobů práce s daty,  analýzy 
dat (včetně analýzy ped. dokumentace školy), částečně lze tyto informace nalézt i 
v následující kapitole o výsledcích zkoumání.  

• Stěžejní text v empirické části se týká výsledků zkoumání. Je uspořádán podle 
výzkumných otázek – vztahuje se tedy k prostředí, nastavené normě pro sociální 
kompetence, učiteli akcentovaných i realizovaných sociálních dovedností, názorů 
vedení školy.  

• V této části se podle mého názoru projevuje menší zkušenost autora s kvalitativním 
výzkumem: jsou tu spíše popisné formulace bez hlubších interpretací, nepřesné 
výroky („od školního prostředí se obecně očekává pestrost „– s. 59), rychlá 
zobecnění. 

• V závěrečných částech textu (diskuse, závěry) bych očekávala méně shrnování, více 
pak propojení s teoretickou částí, diskusi nad stavem poznání v dané oblasti a terénu 
ve vztahu k výsledkům vlastního zkoumání   
 

Komentáře k formální stránce práce: 

 X   



• Text je formálně dobře upravený, občas se v něm vyskytují stylistické neobratnosti a 
jazykové chyby.    

 
 Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

• Píšete o empatii jako o dovednosti. Jaká jsou její jiná vymezení?  

• Jak je to s učebními osnovami v současných školních dokumentech? (s. 39)  

• Jaké prostředí by bránilo aplikaci sociálních dovedností? (s.60) 

• Jak by mohlo být vedeno pozorování výuky, aby autor limitoval subjektivnost 
vnímání výskytu sociálních dovedností učitele (s. 79)? 
 

Závěr posouzení diplomové práce: 
Bc. Vít Rutkovský nás zavedl svojí diplomovou prací do terénu, který si zaslouží být více 
poznán: na základě jeho textu máme tuto možnost.   
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná  klasifikace:  v e l m i   d o b ř e 
 
 
Datum: 25. května 2020                            podpis: Doc. PhDr.Hana Kasíková, CSc. 

 

 

 


