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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předkládaná práce se snaží uchopit jedno z velmi závažných témat, problematiku 
významu osobnostní stránky učitele z hlediska jeho přístupu k žákům a k celému výchovně 
vzdělávacímu procesu. Autorka koncipovala zvolené téma zeširoka a důkladně jej zpra
covala. Struktura práce svědčí také o tom, že k tématu přistupuje z mnoha rozličných 

hledisek. Shromáždila tak imponující množství poznatků, m.j. i z konference "Učitel 

v současné škole." Je třeba ocenit autorčin značný vědomostní rozsah a hluboký vhled do 
problematiky. 

Práce je převážně teoretická, má charakter přehledové studie, třetí kapitola obsa
huje názory dvou učitelů s dlouholetou praxí ve školství. Autorka čtenáře provádí jednotli
vými kapitolami spojovacími komentáři, vycházejícími bud' z teoretických vstupů a citací 
nebo z vlastních názorů a životních zkušeností. Tím se stává celá práce mimořádně čtivou 
a zároveň logicky propojenou. Drobným nedostatkem jsou formální nepřesnosti 

v zacházení s citacemi a parafrázemi. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Kapitola 4.2. zmiňuje zakladatele nové "svobodné školy" a mezi nimi Alexandra S. 
Neilla a jím založenou školu v Summerhillu. Mohla byste popsat roli učitele v této konkrétní 
škole? Co byste z jeho osobnostního přístupu k žákům využila v současné české škole? 

Na straně 41 uvádíte program Filozofie pro děti jako jednu z možností nových 
podnětů pro rozvoj osobnostního přístupu učitele k žákům. V čem vidíte jeho přínos pro 
učitele a jejich osobnostní přístup k žákovi? 

V 6. kapitole uvádíte jako jeden z mnoha nových podnětů pro rozvoj osobnostního 
přístupu učitele k žákům Program instrumentálního obohacení R. Feuersteina, který dále 
nevysvětlujete. Na čem je založen a v čem vidíte jeho hlavní přínos? 
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