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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reflexe v kontextu přípravného vzdělávání učitelů 

(anglického jazyka), a to s akcentem na rozvoj reflektivního potenciálu studentů v průběhu oborově 

zaměřených pedagogických praxí. Výběr tématu považuji za zajímavý, neboť reflektivní pojetí přípravy 

učitelů je metou, které se mnohdy stále ještě nedaří dosahovat, na druhou stranu je nutné podotknout, že 

se rovněž jedná o téma, které je zahaleno značnou rozrůzněností myšlenek a shody na společně 

akceptovaném přístupu nebylo doposud dosaženo. 

 

Ve stručném úvodu diplomové práce autorka představuje cíl teoretické části práce, tj. „představit koncept 

reflexe a zdůraznit důležitost podpory reflexe v programech přípravného vzdělávání učitelů“, za kterým 

následuje stručné pojetí role reflexe v rámci učitelské profese. Postrádám zde cíl diplomové práce jako celku, 

strukturu práce, která by napomohla pochopení obsahové náplně teoretické části práce ve vztahu k 

následujícímu výzkumnému šetření, příp. vlastní motivaci pro volbu tématu, kterou na základě osobní 

konzultace se studentkou v průběhu realizace diplomové práce považuji za zajímavou. Závěr diplomové 

práce pak slouží jako stručné, ale funkční shrnutí. 

 

V teoretické části práce se autorka rozhodla nejprve zaměřit na reflexi, a to: její stručné vymezení, 

Korthagenův model ALACT zasazený do kontextu modelu Wallace, důležitost reflexe, typy reflexe (tj. 

reflection in a on action), Korthagenův tzv. cibulový model (onion model) a s tím spojenou roli hloubkové 

reflexe (core reflection). Část věnovanou reflexi uzavírá stručná prezentace vybraných reflektivních technik a 

role supervize (v pojetí univerzitní podpory studentům učitelství, tzv. tutoring). Výše uvedená témata 

(kapitoly 2.1 až 2.7) by bylo vhodné spojit do jedné souhrnné kapitoly věnované reflexi, v rámci níž by bylo 

možno tuto nadmíru složitou oblast lépe strukturovat a přistoupit k ní hlouběji, zodpovědněji a pro 

následující šetření – tj. přípravu teoretických východisek, k nimž by bylo následně možno vztahovat 

interpretaci dat (která v závěru praktické části práce k teorii vztažena bohužel není) – pravděpodobně 

hodnotněji. Přestože tedy oceňuji snahu vyrovnat se s problematikou reflexe, považuji bohužel zpracování 

kapitoly v jistých aspektech za zjednodušující, až zavádějící. Autorka si zvolila velice široké a složité téma, 

které ve svých tradicích samo o sobě staví na různých paradigmatických přístupech. Ani v odborné literatuře 

neexistuje konsensus o pojetí a roli reflexe v přípravném vzdělávání učitelů, považovala bych však za žádoucí, 

snažit se postihnout více než jeden přístup, resp. model. Studentka velmi pěkně, avšak relativně bezpěčně / 

bez risku, popsala jeden přístup k pojetí reflexe v přípravném vzdělávání učitelů F. Korthagena – poukažme 

však na fakt, že kontext jeho realizace v Nizozemí byl značně odlišný (tzn. program přípravy učitelů, od 

kterého navíc – dle dostupných informací – již bylo odstoupeno), bylo by tudíž vhodné nahlédnout i modely 

vhodnější pro potřeby realizace následného výzkumného šetření (např. pro český kontext adaptovaný model 

AAA, viz např. Janík et al., 2013). Souhlasím tedy s důležitostí věnovanou uvažování nad zkušeností a učení 



se z této zkušenosti, doporučila bych však rozvážit rovněž kontext získávání těchto zkušeností a možností z 

nich se učit, je reflektovat atd. - např. Korthagenova inspirace v modelu zkušenostního učení D. Kolba, 1984; 

temporální charakteristiky reflexe, např. Zeichner a Liston, 1996, ve vztahu k možnostem 14 dní praxe vs. roli 

profesní indukce; učení se v jedné smyčce oproti dvojsmyčkovému učení (single vs. double loop learning); 

pojetí učitelství založené na znalostech; klasifikace jedinců na absolutisty, relativisty a tzv. reflektory, kterých 

je v rámci vysokoškolských studentů jen cca 15%, z čehož vyplývá, že ne každý jedinec má reflektivní 

potenciál, tzn. přestože je reflexe trénovatelná a přínosná, je vhodné věnovat pozornost i odlišným 

přístupům k podpoře profesního růstu studentů učitelství. Studentka sama velmi správně na str. 13/14 

poukazuje na problém, že ne každý je reflexe schopen (bylo by vhodné toto tvrzení / nález vztáhnout k 

dostupné teorii, zdůvodnit, viz výše, a hledat řešení/alternativy). Dále pak oceňuji roli, kterou autorka s 

oporou o odborné zdroje věnovala roli teorie v rámci reflektivního cyklu. Poslední kapitola věnovaná 

problematice reflexe je zaměřena na vybrané reflektivní techniky, a to deníky, pozorování a akční výzkum,  v 

závěru je pak pozornost věnována supervizi. V rámci této kapitoly, tj. kap. 2.7, by bylo vhodné objasnit výběr 

reflektivních technik, který považuji za velmi úzký (v rámci přípravného vzdělávání je např. běžně užíváno 

videonahrávek a jejich reflexe atd.). Vybrané reflektivní techniky by pak bylo vhodné zpracovat detailněji, 

momentální zpracování je bohužel povrchní (např. pozorování výuky není klasifikováno na zaměřené, 

strukturované či nestrukturované, dobré/expertní či standardní/horší praxe, sebe sama atd.). 

Kapitola 2.8, kterou studentka věnovala profesním standardům v učitelství, považuji za velmi potřebnou, 

informace v ní obsažené jsou bohužel ve velké míře chybné. Role standardů v rámci procesu celoživotního 

profesního rozvoje je zřejmá a oceňuji zaměření pozornosti na toto téma, stejně tak ale doporučuji doplnit si 

informace týkající se profesních standardů, a to jak v zahraničí, tak, a to především, v České republice. Text 

neobsahuje standardy navržené v České republice v rámci pracovních skupin MŠMT pod vedením doc. 

Vašutové, následně prof. Rýdla, ale ani v současnosti již vzniknuvší standard pod vedením NIDV (přístupný 

online). Standard uvedený v kap. 2.8.2 je stejně tak prezentován nesprávně, jelikož: ve Velké Británii existují 

různé profesní standardy pro např. Skotsko a Anglii; profesní standard v Anglii je momentálně pozastaven a 

dochází k značným revizím (na základě veřejně publikované, na internetu dostupné, hodnotící zprávy), a to 

právě z důvodů jeho ne zcela úspěšné implementace – jako vzor bych tedy spíše doporučovala nahlédnout 

např. profesní standard užívaný v USA, jehož vznik (oproti ČR i UK) byl iniciován i realizován tzv. bottom-up a 

je učiteli velmi úspěšně akceptován. 

Celkově se domnívám, že by bylo nadmíru vhodné věnovat se hlouběji tématu reflexe, ne pouze jednomu 

jejímu pojetí, všem jejím výše uvedeným a doporučovaným aspektům věnovat více pozornosti (doplnit např. 

doménovou specifičnost reflexe, vztah k profesním standardům v kontextu přípravného vzdělávání). Prostor 

pro takto zaměřené části práce by bylo možno získat na úkor kapitol 2.9 a 2.10, které se věnují tématům, 

která nejsou s reflexí přímo spjata. Zejména kap. 2.9 je založena na subjektivním (přestože zajímavém) 

výběru témat studentkou. Kapitola 2.10 by měla být propojena s oblastí reflexe a ve spojení s rolí mentorů 

(kap. 2.10.2) diskutovat např. styly podpory studentů učitelství a typy intervencí, které jsou v praxi ideálně 

kombinovány dle situace a potřeb studentů (mentee).  

 

Praktická část práce a v ní obsažené výzkumné šetření je zaměřeno na exploraci toho, jak oborová praxe 

realizovaná na KAJL, PedF UK přispívá k rozvoji reflektivních dovedností studentů učitelství anglického 

jazyka. Hlavní výzkumnou otázku zaměřenou na zachycení přínosu zkušeností z oborové praxe pro rozvoj 

reflektivních dovedností studentů bohužel nebylo možno zodpovědět, jelikož design výzkumu nebyl 

nastaven tak, aby bylo možno zachytit rozvoj / posun v této oblasti. Tři následně formulované specifické 

otázky formulované na str. 30 práce pak slouží jako zajímavé oblasti šetření v rámci realizované případové 

studie.  

K odhalení odpovědí na výzkumné otázky bylo využito především pozorování reflektivního rozhovoru 

univerzitního tutora se studentem a nestrukturovaný rozhovor se studentem; od analýzy portfolií studentů 



bylo ustoupeno; analýza požadavků zadaných studentům na zaměření a způsoby reflexe ze strany univerzity 

nebyla do analýzy zahrnuta, což je dle mého názoru na škodu objektivnosti získaných dat (a možnosti jejich 

triangulace). Data získaná z různých zdrojů byla popsána odděleně. 

Nejprve se studentka zaměřila na obsahovou analýzu záznamů reflektivních rozhovorů studentů a 

univerzitních tutorů po návštěvě tutora ve výuce daného studenta. Zdá se, že se jednalo o otevřené 

kódování s cílem odhalit diskutovaná témata. Data jsou prezentována ze 4 rozhovorů, pátému rozhovoru 

nebyla studentka přítomna. Data jsou doplněna stručným názorem studenta na vedený rozhovor a ve dvou 

případech analýzou rozhovoru s mentorem. Následná interpretace dat (kap. 3.4.7) sumarizuje tato data, 

zůstává bohužel na rovině popisné, ne interpretativní, není nikterak vztažena k teoretickým východiskům 

práce. 

Následné rozhovory se studenty jsou pak interpretovány po jednotlivých studentech (tyto vykazují stejné 

nedostatky jako v kapitole předešlé), sumarizující kapitola s interpretacemi rozhovorů se studenty bohužel 

chybí. 

Kapitola 3.6 pak zahrnuje jak analýzy portfolií, tak souhrnné interpretace dat jednotlivých studentů. Zde se 

nabízejí problémy dva: analýzy portfolií nebyly realizovány, neboť portfolia nebyla dostupná (navíc by měl 

být jejich obsah triangulován se zadáním z univerzity, viz výše, tato data však práce neobsahuje); souhrnné 

interpretace získaných dat pro jednotlivé studenty by měly být detailnější, k teorii vztažené, navíc 

prezentované ve zvláštní kapitole. 

V závěru praktické části práce autorka zodpovídá výše uvedené výzkumné otázky. Získané odpovědi jsou 

relativně stručné, ale pokud by cílem výzkumu byl popis stavu, bylo by (a je) možno tyto odpovědi považovat 

za zajímavý vhled do části realizace oborových praxí na naší katedře.  

Je zřejmé, že autorka do realizace výzkumu investovala značné množství času i energie, je tudíž škoda, že 

nenaplnila principy realizace případové studie (nebyl např. definován případ, případy, ale ani typ případové 

studie a její cíl), data nebyla interpretována ve vztahu k teorii a pro závěrečnou sumarizující interpretaci 

nebyla data triangulována.  

 

Nabízející se paralela zpracování diplomové práce s reflexí zkušeností poukazuje na důležitost teorie v rámci 

přípravy výzkumu, jeho realizaci, ale i interperatci dat. Z výše uvedeného je zřejmé, že v přípravách 

teoretických východisek bych ocenila širší záběr, ne jeden reflektivní model, což by ovlivnilo i přístup k 

plánování výzkumu a jeho následnému zpracování (v němž teoretická východiska paradoxně absentují) tak, 

aby došlo k přímému provázání části teoretické a praktické, tedy teorie a praxe. Na druhé straně bych ještě 

jednou ráda ocenila zájem studentky o přípravné vzdělávání učitelů i volbu tématu reflexe, jejíž zpracování je 

vždy přínosem a pro autorku snad i inspirativní zkušeností. 

 

Po stránce formální práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, obsahuje relativně dostatečný 

seznam prostudované literatury, pouze drobné jazykové nepřesnosti a funkční aparát příloh.  

 

 

Přestože tedy práce obsahuje jisté nedostatky popsané v tomto posudku, doufám, že tento poslouží nejen 

jako posudek předložené diplomové práce, ale i jako podnět k dalšímu zamyšlení a studiu tohoto – pro 

praktikující učitele neopomenutelného – tématu. 

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci Bc. Martiny Tauškové k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře až dobře s tím, že konečné hodnocení bude záviset na výsledku obhajoby. 
 

 

V Praze 19.8.2014                     Mgr. Klára Kostková, Ph.D. 


