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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 82 

Počet stránek příloh: 1 

Počet titulů v seznamu literatury: 26 publikace 
5 elektron. zdroje 

1 2 3 4 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

X 

X 

X 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 
Využití výzkumných empirických metod 
Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
Naplnění cílů práce 
Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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X
Vhodnost prezentace závěrů práce 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

. 
Jak vymezují „učitele“ legislativní normy, týkající se školství? 

. 
Vnímáte nějaký rozdíl mezi “učitelem” a “lektorem” (kromě cílové skupiny jejich 
působení)? Popř. konkretizujte. 

. 
Můžete objasnit důvod, proč odborná literatura vnímá “učitelství” jako semiprofesi 
(nikoliv profesi)? 
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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Logicky strukturovaná teoreticko-empirická práce na aktuální téma. Teoretická část shrnuje 
problematiku reflexe a sebereflexe učitele, čímž může pomoci učitelům pomoci při 
formování zmíněné kompetence. V empirické části oceňuji volbu kvalitativních metod 
výzkumu i kritický přístup autorky ke zvoleným metodám. Za přínosnou považuji zmínku o 
aktuálních výzkumech v dané oblasti. 
Význam práce vidím nejen v její praktické „použitelnosti“, ale i v tom, že tvoří určité 
východisko k dalšímu zkoumání sledované otázky. 
Pro lepší přehlednost bych doporučovala doplnit text o charakteristiku výzkumného vzorku 
formou tabulky. Vzhledem k tomu, že práce je psána v českém jazyce, bylo by vhodné i 
přílohu přeložit do češtiny. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: výborně 

Datum, podpis: 28. 7. 2011 
PhDr. Ivana Tvrzová 
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