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Průběh obhajoby:

Přestavení práce uchazečkou:  Diplomantka se zaměřila na učitele české literatury na 2. stupni 

ZŠ na malém městě. V rámci práce provedla dotazníkové šetření mezi žáky i učiteli (původní 

záměr zadat žákům anketu selhal). Autorka zmiňuje, že bylo nemožné srovnat názory učitele 

s jeho třídou kvůli anonymitě obou typů dotazníků, proto provedla pouze obecné srovnání 

názorů obou skupin. Autorka na návrh oponentky upravila otázky z dotazníku a nově ho 

zadala. Nakonec představila svá zjištění a závěry.

Promluva vedoucího práce: Zdůrazňuje, že téma učitele je mezioborové. V první fázi bylo 

důležité vymezit, na co se vlastně ptát, které otázky jsou ústřední. Vedoucí upozorňuje, že 

interpretace dat platí pouze pro zkoumaný vzorek, nelze ji zevšeobecnit. V práci podle 

vedoucího chybí začlenění do teoretického kontextu. Zmiňuje stylistické nedostatky práce. 

Také v závěru práce (v profilu učitele) by měl být podle vedoucího věnován větší prostor 

interpretaci, neměl by zůstat pouze u metodických poznámek.



Promluva oponentky: Oponentka chválí zlepšení formulace otázek při tvorbě nového 

dotazníku pro žáky. Postrádá propracovaný teoretický rámec. Závěry o učitelích se jí zdají 

příliš jednostranné, autorka se na výpovědi učitelů nedívá s odstupem, kriticky. I oponentka 

připomíná stylistické nedostatky práce 

V diskusi kolega Peterka upozorňuje na název práce a jeho genderovou problematiku (profil 

učitele a ne učitelek, které v českém feminizovaném školství převládají)

Výsledek obhajoby: Prospěla dobře
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