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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

1. Jaké jsou současné proměny vzdělávání učitelů v českém školství – klady, zápory. 
 

2. Jaký problém jste zjistila při stanovování profilu absolventa učitelských oborů? 
 

3. Co Vás na výzkumu zaujalo? 

Práci s názvem Realizace akreditovaného studijního programu v praxi vysoké školy (na 
příkladu učitelství anglického jazyka) hodnotím jako kvalitně zpracovanou diplomovou práci. 
 

• Oceňuji výběr tématu zvláště citlivou problematiku realizace přípravy budoucích 

učitelů, které je v současnosti i v pedagogické praxi vnímáno jako problém.  

- Teoretická část, je vzhledem k cíli práce dobře strukturována, důkladně a  

mnohostranně analyzuje literaturu v problematice vývoje vzdělávání učitelů a tvorby 

studijních akreditací na fakultách v regionálním prostoru ČR. Autorka se podrobně zajímá 

o proměny učitelské přípravy po roce 1989 a opisuje vliv vzdělávací politiky. Zároveň 

popisuje problematiku přípravy a realizace studijních programů v praxi školy z hlediska 

legislativy a doporučených postupů při jejich akreditaci. V teoretické části poukazuje na 

nejčastější chyby při přípravě, realizaci akreditace vzdělávacích programů a jejich hodnocení. 

Teoretickou část končí shrnutím determinantů, které jsou příčinou nejednotných rámcových 

požadavků učitelské přípravy. 

- Vysoce hodnotím empirickou část práce, kterou považuji za přínosnou ve výsledcích a to 
z hlediska výsledků výzkumného šetření, provedení analýzy přípravy a realizace 
akreditovaného studijního programu v praxi vysoké školy  zaměřeného na vzdělávání 
budoucích učitelů anglického jazyka. 

  Ve výzkumu byla použitá metoda polostrukturovaného rozhovoru i když autorka měla 

v úmyslu případovou studii akreditační dokumentace  kterou by učinila širší vhled do 

problematiky. Na základě v práci uvedených skutečností zvolila zmíněnou metodu 

polostrukturovaného rozhovoru. V souladu se stanoveným cílem práce, který koresponduje 

s témou si vytyčila oblasti zkoumání. Analýzou rozhovorů se dvěma členy příslušných 

kateder v kategoriích –  vnímaní procesu akreditace, přípravy žádosti, ztotožnění 

s obsahem, realizace studijního programu, spolupráce zboru, revize obsahu a práce s cíly, 

interpretovala získané data. Zvolené metody výzkumu jsou adekvátně popsány a výsledky 

porovnány ve vztahu k předchozím teoretickým východiskům. V diskuzi autorka popisuje 

jednotlivá zjištění vzhledem k stanoveným cílům a v závěru potvrzuje splnění cíle práce. 

Vysoce hodnotím invenci autorky a její poukázání na příčiny v realizaci přípravy budoucích 

učitelů do praxe. 
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