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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 85
Počet stránek příloh: 17
Počet titulů v seznamu literatury: 41

Formální zpracování: 
¨
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčlenění textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, 
použitelnost výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Co považujete na svém výzkumu ve vztahu k výzkumným otázkám za nejpřínosnější?
2. V jakých aspektech by bylo možno výzkum dále rozvíjet?
3. V čem spatřujete limity a omezení výzkumu?
4. Domníváte se, že z rozhovorů s informanty lze usuzovat na nějaký preferovaný model 

pojetí učitelské role a pedagogické profesionality?
5. Jakým způsobem jste využil při zpracování výzkumu deník výzkumníka?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autor pojal bakalářskou práci jako zprávu z hloubkového kvalitativního výzkumu zaměřeného na 
zjištění  individuálních  způsobů,  jakými  učitelé  vnímají  sebe  sama  v  roli  učitele,  jak  jejich  
profesní identitu ovlivňuje určitý profesní ideál, profesní vztahy a především různá očekávání,  
kladená na ně v jejich profesní roli  (s.  7).  Domnívám se, že jde o práci zdařilou, z hlediska 
metodologické  náročnosti  výzkumu  do  určité  míry  přesahující  požadavky  kladené  na  práce 
bakalářské. 

Klady textu:
• Klíčové  koncepty,  s  nimiž  autor  v  textu  pracuje  (identita,  role,  profesní  identita, 

společenská očekávání ap.), jsou dostatečně a s oporou o adekvátní odbornou literaturu 
vysvětleny. 

• Teorie je integrována do procesu vyhodnocení a interpretace dat, lze tedy říci, že autor  
projevil nejen schopnost jejich primární a sekundární analýzy, ale také náležité reflexe. 

• Metodologicky je výzkum zvládnutý s oporou o otevřené kódování, vytvoření tematické 
a  interpretační  linky  a  následné  „vyložení  karet“.  Ve  vztahu  k  povaze  hloubkových 
rozhovorů a výzkumným otázkám lze tento postup považovat za zcela adekvátní, neboť 
umožňuje jak věrně zachytit  subjektivní pohledy a hodnocení účastníků výzkumu, tak 
nalézat určité významové vzorce, které jsou pro daný vzorek charakteristické. Zároveň je 
třeba ocenit pečivou přípravu výzkumníka a provedení členského ověřování tam, kde by 
mohlo dojít ke zkreslení významů.

• Neméně  důležitým pozitivem je  zaujetí  výzkumníka  tématem a  kultivovaný  písemný 
projev.

Nedostatky práce jsou pouze formální povahy:
Uvozovky nejsou psány podle normy.
Orientaci  v  textu  by  prospělo  zřetelnější  odstavcování  a  využití  grafického  odlišení  výroků 
informantů.
Zcela ojediněle se objevují stylistické nešvary, např.: „Ještě se budeme zabývat tím, že jedním z 
těch stále přetrvávajících je požadavek toho, aby učitel vystupoval jako reprezentant společnosti,  
představitel vzdělávací instituce, jako příklad a vzor“ (s.25).
Některé kapitoly mají až příliš lapidární název.

Doporučení k obhajobě: doporučuji 
Navrhovaná klasifikace: výborně
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