
 

 

Posouzení rigorózní práce Mgr. Kamily Mejstříkové „Konflikt dvou rolí. Problematika dvojí role – 

rodič jako učitel“ 

 

      Kamila Mejstříková předložila rigorózní práci na velmi zajímavé téma.  Rozpracovala zde teze své 

diplomové práce, ve které se již této problematice věnovala, nyní je prohloubila a posunula.  

      V práci sleduje intrapsychický konflikt rolí učitele a rodiče na vybraných kazuistikách učitelů. 

Tomuto konfliktu jsou v určité životní fází vystaveni všichni učitelé, kteří mají vlastní děti a proto je 

velmi důležité jej poznat a popsat.   V rigorózní práci se navíc jedná o učitele, kteří dali své děti 

studovat na školu, ve které oni sami také učí. Tím je tento konflikt obohacen o další zajímavé roviny. 

      Téma je teoreticky založeno jako konflikt rolí. Důraz je položen na dvě rozdílné role, které mají 

společné výchovné a socializační působení, které je však postavené s odlišným významem. Obě role, 

rodiče a  učitele, kladou jiné nároky na chování, pravidla a hodnoty v různém životním prostředí a 

pojetí vztahu vůči svým dětem i svěřeným dětem.  

     Výzkum byl kvalitativní. Autorka zvolila jako základní metodu polostrukturovaný rozhovor s osmi 

gymnaziálními učiteli (čtyřmi ženami a čtyřmi muži), kteří měli ve své škole svoje děti.  

     Vzhledem k předcházející diplomové práci, které toto téma nastínila, je důležité, že autorka 

hlouběji  rozpracovala výsledky prvního empirického šetření.  K explicitním kategoriím, jako jsou 

výhody a nevýhody profese, vztah ke kolegům na pracovišti ad., přidala   další významné kategorie,  

témata, která jsou pro sledované postavení učitele- rodiče podstatná. Jedná se o následující oblasti: 

dilema komunikace s kolegy, dilema kontaktu s vlastním dítětem, dilema v definici úspěšného žáka, 

dilema zacházení s informacemi ze školního prostředí a dilema nesouhlasu s odborností kolegy 

učitele, nebo kolegy rodiče, učitelské dítě jako problémový žák, rituální setkávání rodiny a školy. 

Případně strategie jejich řešení.  Všechny tyto kategorie plasticky zachycují zvolené téma a dovolují 

jej výzkumně zpracovat a přiblížit čtenáři.   Práce rozhodně přispěla k novým poznatkům v této 

oblasti.  

Doporučuji rigorózní práci obhajobě a hodnotím ji jako úspěšnou.  

Ida Viktorová 


