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Podpis:  

Autorka v textu připomíná „pedagogické ctnosti učitele“, tak jak je zpracoval Z. Helus v jedné ze svých prací. 

Jaký je názor autorky na „takto uchopené“ charakteristiky, lze je aplikovat do příp. konkrétnějších doporučení? 

Nejedná se  o určitou ideální vizi autora ? 

Téma, které autorka zpracovala ve své bakalářské práci patří mezi témata ojedinělá a zároveň důležitá. Zejména 
v současné době nabývá toto téma na významu, když vztah mezi žáky a učitele nese stopy výrazných společenských 
proměn, ztrátě hodnot, narůstající agresivity, odcizení….  
Autorka se v práci zaměřila na starší školní věk žáků, který vzhledem k výrazným psychologickým charakteristikám 
iniciuje celou řadu problémů – zejména ve vztazích, mezi jinými i ve vztahu učitel – žák. 
Práce má charakter teoretické studie, i když do ní autorka začlenila pozorování ve vybraných 7. a 8. Ročnících. V 
těch se soustředila na negativní jevy v projevu učitele s cílem je pouze zažít a mít o nich konkrétní představu. 
Úvodní kapitola se zcela v souladu s vymezeným tématem věnuje psychologickým charakteristikám staršího školního 
věku. Tyto  autorka uvádí prostřednictvím autorů z oblasti pedagogiky a ped. psychologie zabývajících se  nebo jen 
glosujících osobnostní charakteristiky žáka tohoto věku. Na základě toho vznikla kapitola, ve které jde spíše o výčet 
charakteristik žáka staršího školního věku. Nicméně, jde o kapitolu, která je  zpracována s porozuměním a poskytuje 
dostatečný vhled pro  identifikaci těch proměnných, které vstupují do interakce učitel – žák jako negativní faktory 
vztahu , a tím také do představ žáka o učiteli.  
Na str. 18 autorka shrnuje teoretické poznatky a vlastní úvahy, když dochází k závěru, že interakce učitel – žák je 
onou výslednicí, ve které se odehrávají složitosti tohoto vztahu u této věkové skupiny. Interakce a její znaky, jak 
autorka následně konstatuje, vytváří soubor faktorů ovlivňujících negativní pohled žáka na učitele. Diagnostika těchto 
znaků – faktorů by měla podle autorky být primárním krokem k nápravě a řešení problému 
Závěrem lze říci, že se jedná o téma, na které je v odborné literatuře spíše upozorňováno. Tím lze podle mého 
názoru vysvětlit to, že se autorka uchyluje spíše častěji k odkazům a citacím mnoha autorů z pedagogiky a 
pedagogické psychologie. To ovlivňuje na mnoha místech nedostatečnou strukturaci textu a chybějící vlastní postoje 
a komentáře. 
Pokud se autorka bude zabývat tímto tématem nadále, lze předloženou práci považovat za dostatečný vstup do dané 
problematiky s tím, že pozornost, jak autorka ostatně sama uvádí, bude věnována hlubší analýze negativních znaků 
interakce učitel – žák, neboť v těch se odráží vzájemnost předpokladů a charakteristik žáků, přístup učitele, jeho 
nepřiměřené reakce apod. 
Předložená bakalářská práce splnila požadavky kladené na bakalářské práce a je doporučena k obhajobě. 


