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1. Popište okolnosti vzniku myšlenky pedagogicko-psychologického modulu a univerzitního 
základu ve vzdělávání učitelů v ČR.

2. Na s. 63 píšete o V. Švecovi, který ve své analýze učebních plánů  26 fakult, na kterých se 
připravují učitelé  "vyzdvihuje ...trvající akademické pojetí, jenž nedostatečně reflektuje 
problémy praxe ..." Jaké pojetí by podle Vás měla mít VŠ příprava učitelů?

   
   Autorka ve své po grafické stránce přehledné práci empirického charakteru mapuje 
současný stav učitelského vzdělávání na devíti pedagogických fakultách v ČR. Zaměřila se 
na tyto dvě oblasti: na oblast pedagogicko-psychologického modulu a na oblast univerzitního 
základu. Každá z devíti kapitol práce se důkladně zaměřuje na konkrétní pedagogickou 
fakultu - obsahuje  informace o fakultě, tabulky se studijními plány a popis pedagogicko-
psychologického modulu a univerzitního základu.  Dále práce obsahuje cennou kapitolu, 
ve které jsou pedagogické fakulty porovnány mezi sebou v obou zkoumaných oblastech. 
  
     Za nedostatek této práce pokládám absenci širšího teoretického vhledu do problematiky -
chybí např. pohled do historie přípravy učitelů, pohled na vývoj v oblasti rozsahu a obsahu 
vyučovacích předmětů... Práce tím působí neukotveně, teoretický základ pro uchopení 
tématu poněkud chybí. 
     Drobným nedostatkem jsou citační nepřesnosti - např. některé odkazy v textu nejsou 
uvedeny v závěrečném seznamu literatury, závěrečný seznam literatury není uveden              
v abecedním pořadí.




