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Jaký je vztah mezi identitou a profesní rolí učitele? 
Do jaké míry je autenticita otázkou profesní role? 
Jak učitelé nahlížejí na otázku kvalifikačních předpokladů k výkonu profese? 

 
Autor předložil rozsáhlou práci věnovanou profesní roli a identitě v učitelské profesi. 
Analyzoval v této souvislosti rolové požadavky (očekávání), otázky angažovanosti učitele, 
vnitřní rozpory, otázky kvalifikace a pojetí poslání. V textu je vhodně vyložena složitost 
vztahů, které vznikají v souvislosti s rolovým jednáním, kde se kříží nároky jedince a jeho 
sebepojetí s nároky společenského okolí.  
K práci lze vznést některé drobnější připomínky: překvapující je zařazení kapitoly 
s nadpisem metodologie hned po úvodu (s. 8-11); občas by bylo vhodné upravit některé 
formulace; jako nevzhledné se mi jeví i užívání odlišných typů písma v jedné větě 
(zdůraznění kursivou by mělo stačit). I když výzkum lze považovat za zajímavý, v textu se 
prolínají výkladové pasáže autora s výsledky výzkumu – zde bylo vhodnější přísněji celou 
práci strukturovat a oddělovat teoretické a obecné úvahy od zjištění ve výzkumu. Na 
druhou stranu je nutné konstatovat, že autor probral veškeré důležité tematické okruhy 
vztahující se k roli učitele a prozrazuje nevšední orientaci ve zkoumané problematice. 
Celkové hodnocení: Autor předložil k posouzení pozoruhodný text, kde se vypořádává 
s celou řadou neobyčejně složitých problémů – a to včetně problému identity ve vztahu 
k rolovému jednání učitele. Vhled do učitelské problematiky je u autora mimořádný, vyspělý 
a teoretické pasáže v mnohém dalece přesahují horizont bakalářských prací. Požadavky na 
bakalářské práce autor přesahuje dalece i rozsahem, který jde dokonce i daleko nad 
požadavky na práce diplomové. Předložený text je přes uvedené drobnější formální 
nedostatky možné předložit k obhajobě. 
 
 
 


