
Posudek
na diplomovou práci Anety Čebišová zpracovanou na téma  Postavení učitele ve 

společnosti

Předložená diplomová  práce je zpracována na aktuální téma, je zaměřena na 

rozbor  postavení  učitele  ve  společnosti,  soustřeďuje  se na  jeho  mezinárodní  srovnání  a 

zvláštní pozornost věnuje  hodnocení postavení učitelů v České republice. Téma úzce souvisí 

s odbornou a profesní orientací diplomantky, budoucí učitelky.

Cíl  práce je jasně vymezen a odpovídá zadání diplomové práce, metody zpracování 

využívané autorkou jsou adekvátní k tématu práce. Struktura celé práce je logická. Její první  

část se  v obecné rovině zabývá historickým vývojem učitelské profese. Druhá část je věnována 

charakteristice učitelské profese. Třetí část analyzuje a hodnotí pracovní podmínky učitelů ve 

vybraných  zemích.  Tuto  část  práce  považuji  za  stěžejní  a  hodnotím  v  ní  kladně  zejména 

mezinárodní  srovnání  platového  ohodnocení  učitelů.  Výhrady  mám  k tomu,  že  autorka 

porovnává průměrný plat  s průměrným platem učitel  ZŠ,  ale již  neupozorňuje na problémy, 

které s tím souvisí. Ty by měla v rámci obhajoby vymezit. V poslední části práce jsou shrnuty 

vybrané  problémy  učitelské  profese.  V závěru  práce  jsou  jasně  a  přehledně  prezentovány 

hlavní výsledky.

Diplomantka  prokázala  porozumění  vymezené  problematice.  Opírá  se  o  bohatou 

literaturu  a  celou  řadu  pramenů.  Pracuje  se   statickými  údaje  významných  mezinárodních 

institucí.  Mohla  se  ovšem  také  pokusit  o  samostatný  sběr  dat  prostřednictvím  vlastního 

sociologického šetření. Celá práce  je doložena početným odkazovým aparátem a je ilustrována 

přehlednými grafy a tabulkami. Diplomová práce je napsána kultivovaným odborným jazykem a 

to dokazuje, že autorka dobře ovládla terminologii přináležející k tématu. 

V průběhu obhajoby by diplomantka měla odpovědět na tyto otázky:

1. Proč jsou přepočítávány platy učitelů v jednotlivých zemích na USD prostřednictvím 

parity kupní síly a ne prostřednictvím měnového kurzu?

2. Jak celkově hodnotí postavení učitelů ČR v mezinárodním srovnání?

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikace: velmi dobře

V Praze dne  27. 4. 2011 PhDr. Milena Tichá, CSc.
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