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Diplomová práce se zabývá velice aktuální a nedostatečně prozkoumanou otázkou: měla 

nedávno implementovaná kurikulární reforma v ČR nějaký dopad na profesní sebepojetí 

učitelů? A pokud ano, jaký? Konečná artikulace tématu byla rozhodnutím diplomantky a 

velice ho oceňuji.

Diplomantka představuje dvě poměrně dobře provázané části. Práce s literaturou není jen 

důkazem, že si něco k tématu přečetla, ale podle mého soudu zpracovala velmi solidně a 

s porozuměním tři relevantní teoretické pilíře: kurikulární reformu v ČR a její pojmová 

východiska, poznatky o profesi učitele a samostatně téma struktury vazby na profesi 

(commitment). To jí umožnilo dosáhnout určité kompaktnosti a pro následující empirickou 

část i dojem logické kontinuity v textu. I přes kladné ocenění výběru vhodných poznatků „s 

porozuměním“, kriticky hodnotím skutečnost, že některé pasáže působí v textu neústrojně, 

nemají jasnou vazbu na ostatní partie textu a představují jakési výpisky. Namátkou: nebyla 

jasně uvedena souvislost vágní konceptualizace východisek reformy (kompetence) 

s ustálenými názory na invarianty učitelské profese (dilemata, commitment). Některé uvedené 

poznatky proto v textu poněkud „trčí“ (dilemata, modely profese). Celkový objem a 

adekvátnost zpracované literatury hodnotím pozitivně – odpovídá, spíše je mírně nad normou 

DP, jak je znám (literatura je logicky převážně domácí provenience). Poslední poznámkou 

k této části je upozornění na potíže s kritickým odstupem při práci s literaturou. Vybrané texty 

jsou brány jako kánon a ve stejné míře nejsou zhodnoceny argumenty proti reformě a v její 

prospěch. Nicméně, souhrnně za tuto partii vyslovuji přesvědčení, že je zvládnuta velmi 

dobře. Oceňuji, že pojmová mřížka commitmentu se stala (vtipným) východiskem pro 

strukturaci dat v empirickém šetření a pro celkovou interpretaci a diskusi. Klíčovým 

poznatkem je, že profesní sebepojetí je složeno z několika klíčových složek: poslání, profesní 

blok (vyučování, učivo) a vztahově institucionální blok. Implicitně je přitom neustále cítit 

(autorkou neformulovaná) hypotéza, že reformní důraz na kompetence (a potlačení učiva), na 

práci na rozvoji osobnosti žáka a na otevřenost celé síti vztahů může těmito složkami nějak 

otřást.

Empirický výzkum navazuje docela logicky zejména proto, že rozhovory se sedmi učitelkami 

jsou kódovány a kategorizovány podle předem dané kategoriální struktury (commitment). 

V tomto smyslu akceptuji i při vědomí nevýhod tohoto postupu selektivní kódování jako 

nejvhodnější: umožnilo docela precizní ověřování platnosti commitmentových pojmů. 

Nevýhodou je, že při otevřeném kódování by diplomantka samozřejmě mohla zjistit víc, 

objevit nové, zamlčené způsoby kategorizace a hlavně zjistit víc o kontextu výroků vzniklých 

jako odpověď na připravené otázky.



Nicméně, i tuto výzkumnou část považuji za zdařilou. Především proto, že diplomantka velmi 

pečlivě zaznamenala veškerá primární data, utřídila je přehledným a kontrolovatelným 

způsobem a práce s nimi je na velmi dobré úrovni. Zejména pak oceňuji interpretaci a diskusi 

výsledků (16 stran je podle mých zkušenosti nadprůměrný rozsah této partie). Musím 

speciálně vyzdvihnout minimálně dva nálezy, které považuji za originální a v naší odborné (i 

osvětové) reflexi kurikulární reformy dosud ignorované. Především zjištění, že pro část 

učitelů funguje implementace ŠVP jako vlamování do otevřených dveří (a cenná je 

identifikace prvků, které tento dojem vytvářejí) a to zásadně předurčuje akceptaci reformy. Je 

evidentní, že kurikulární politika ani pedagogický výzkum tuhle skutečnost příliš 

nereflektovaly ve fázi implementace reformy, ale nečiní tak ani dnes (dominuje interpretace 

v termínech „nedostatečného vysvětlování či komunikace“ s učiteli). A za druhé, že je 

identifikován klíčový prvek profesního sebepojetí, tj. autonomie jako pohyb mezi volností 

(flexibilitou) a nejistotou. A skutečnost, že pozitivní nebo negativní efekt této autonomie 

(nejvíce ovlivněné reformou) je dán povahou commitmentu jako jakéhosi profesního 

antropologického invariantu.

Kriticky bych mohl zmínit několik nedostatků. Zejména malou snahu provázat kategorie mezi 

sebou (korespondující s malou provázaností konceptuálních sítí v teoretické části). Také 

menší citlivost na to, že způsob vedení výzkumného šetření mohl nechat řadu podstatných 

prvků kontextu stranou. Zůstanu však jen u jednoho a formuluji ho jako otázku: v jednotlivě 

probíraných kategoriích se ukazují někdy značné rozdíly mezi učiteli. Bylo by možné 

formulovat jakési učitelské typy z hlediska dopadu ŠVP na profesní sebepojetí?

Osobně chci ještě vyzdvihnout pedagogický rozměr práce. Málokdy jsem měl příležitost 

sledovat takovou vůli učit se v průběhu práce, opravovat, vylepšovat a zdokonalovat. 

Konstatuji viditelný nárůst základních badatelských dovedností. A považuji to za nejcennější 

výsledek této diplomové práce.

Celkově hodnotím práci velmi kladně, domnívám se, že podá-li diplomantka u obhajoby

výborný výkon, lze uvažovat i o výborném hodnocení. Rozhodně však úroveň práce odpovídá 

nejhůře hodnocení velmi dobře.

V Praze 2.1.2013 prof. Stanislav Štech

        vedoucí diplomové práce




