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     V předložené diplomové práci je řešena problematika třídnické hodiny jako specifické 
náplně práce třídního učitele na 2. stupni základní školy v České republice. 

     Teoretická část se zabývá třídním učitelem, jeho činnostmi a kompetencemi, analyzuje 
třídu jako sociální skupinu a vymezuje třídnickou hodinu i s jejími specifiky. V teoretické části 
měl autor omezenou možnost využití české odborné literatury k tématu třídního učitele. Při 
porovnání nabídky monografií na toto téma v anglickém, německém a španělském jazyce je 
zřejmé, že teoretická pedagogika se tomuto tématu věnuje jen okrajově. Očekávání praxe 
však jsou zcela opačná. 
   V souladu s tradicí vnímání práce třídního učitele se autor zaměřuje především na práci 
třídního učitele se skupinou svých žáků, spíše okrajově je zmíněn význam této funkce 
v kontextu pedagogického sboru. Převažuje tradiční pohled na třídního učitel jako tutora 
skupiny.    

Praktická část předkládá přehlednou formou výzkumné šetření a jeho výsledky. Šetření bylo
realizováno metodou dotazníku na vybraných základních školách v České republice a 
respondenti byli třídní učitelé. Zjištění jsou porovnávána s údaji v odborné literatuře a ze 
získaných dat jsou vyvozovány závěry pro praxi. Zajímavé by bylo provedení stejného 
výzkumného šetření také na středních školách.

Při obhajobě práce by bylo vhodné objasnit některé otázky vyplývající z textu práce, například:

Jaké je právní vymezení spolupráce mezi rodiči a školou (třídním učitelem)?
Jaké limity má výkon práce třídního učitele? 
Jak by měla probíhat autoevaluace třídního učitele?

Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem vnímají a přistupují třídní učitelé k třídnické hodině 
jako ke specifické náplni své práce. Domnívám se, že cíl práce byl splněn. Práce přináší cenné 
poznatky využitelné v praxi.

Závěr: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 6. července 2011

PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD  
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