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Posudek vedoucí bakalářské práce 

"Obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků" - Jiří Baudyš 

Bakalářská práce Jiřího Baudyše se zabývá procesem obsazování pozic učitelů 

cizích jazyků. Autor vychází ve své práci z přesvědčení, že i v případě učitelů cizích 

jazyků sehrávají v jejich výkonu a výsledcích jejich práce vedle odborných 

kompetencí významnou roli i jejich osobnostní kvality. S tímto lze pouze souhlasit. 

Jako cíl své práci si autor vymezil poskytnout základní vodítka pro obsazování 

pracovních pozic učitelů cizích jazyků. Ve své práci využil i své vlastní zkušenosti. 

Svoji bakalářskou práci autor strukturoval logicky v souladu s procesem obsazování 

pracovních míst do pěti tematických kapitol (vyjma úvodu, závěru, literatury a příloh). 

Soupis bibliografických citací zahrnuje 32 položek včetně 7 cizojazyčných, 

bibliografie obsahuje 7 položek, z toho 3 cizojazyčné zdroje. 

První tři tematické kapitoly věnoval Jiří Baudyš analýze pracovních míst. Autor 

nejprve postihuje teoretická východiska k analýze, popisu a specifikaci pracovních 

míst, poté rozpracovává analýzu pracovní pozice učitele se zaměřením na pozici 

učitele cizích jazyků . Tato část práce je jejím jádrem. Autor se zaměřil na aspekty 

pracovní činnosti učitele, na jeho individuální charakteristiky a profesní a osobnostní 

kompetence. Jeho analýza vyústila do popisu a specifikace pracovního místa učitele 

cizích jazyků, která je uvedeka v příloze B práce. 

Poslední dvě kapitoly práce autor věnoval problematice získávání a výběru učitelů 

cizích jazyků. V oblasti získávání těchto pracovníků se zaměřil na určitá specifika této 

profese i samotných pracovníků. V kapitole zabývající se výběrem pracovníků autor 

uvádí základní teoretická východiska a metody výběru. Doporučuje využití 

konkrétních metod pro výběr učitelů cizích jazyků a navrhuje proces jejich výběru 

v několika fázích. 



Práce Jiřího Baudyše je napsána kultivovaným jazykem, je čtivá, svým obsahem 

zajímavá a k dané problematice je přínosem. K formální stránce práce nemám 

připomínky. 

Celkově hodnotím předloženou práci Jiřího Baudyše kladně a doporučuji její přijetí 

k obhajobě. 

V Praze dne 9. května 2006 

PhDr. Renata Kocianová 


