
Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy Melicharové 

„Sociálně-ekonomické postavení českého učitele“ 

Autorka svou práci rozčlenila do dvou částí: teoretické (s. 10 –29) a praktické (s. 31 –73). 

V teoretické části své práce se zaměřila na vymezení pojmů učitel, profese učitele a postavení 

učitele z hlediska sociálně-ekonomického. Rozsáhlejší, praktická část pak obsahuje jednak 

představení poznatků z provedených výzkumů, zaměřených na učitelskou profesi a její prestiž 

(výzkum TALIS 2013 a výzkum MŠMT 2009), a jednak autorčino vlastní provedení a 

zhodnocení výzkumného šetření v konkrétní podobě názorové sondy studentů PedF.  

Autorka se ve své práci drží tématu, vhodně zvolila jednotlivé dílčí tematizace v podobě 

jednotlivých kapitol. Nerozumím však tomu, proč Úvod označuje jako první kapitolu. 

Autorka vychází z relevantní odborné literatury, rozlišuje přímé citace (zvláště v teoretické 

části jsou dost rozsáhlé), a dobře uvádí odkazy. Zpracování svědčí o autorčině zaujetí a snaze 

dozvědět se o sledovaném tématu nejen obsahové vymezení jednotlivých termínů, či pojmů, 

ale také konkrétní údaje a informace. Oceňuji, že se zaměřila na provedené výzkumy, které 

jsou aktuální, na druhé straně však její zdůraznění poznatku, že učitelé se odklánějí od 

frontální výuky ve prospěch konstruktivistického modelu vyučování jako důležité aktuální 

informace, je dost neaktuální, neboť toto bylo zřejmé nejen z výzkumů minimálně od 

poloviny 90. let, ale byla to také jedna z nosných myšlenek tvorby a implementace RVP do 

školní edukace. 

Autorčino zaujetí tématem, bylo možná důvodem toho, že v Úvodu své práce uvádí její těžiště 

a popisuje, co bude předmětem jejího zkoumání a čím se bude zabývat (viz s. 8), ale hlavní cíl 

své práce tu neformuluje. 

Z obsahového hlediska v souvislosti s autorčiným šetřením považuji obecně za dobrý její 

nápad porovnání výsledků jejího vlastního průzkumu s výsledky výzkumů, o nichž referuje, 

ovšem v tomto případě je validita srovnání těžko akceptovatelná z důvodu ohromného rozdílu 

v rozsahu výzkumů a jejího šetření (autorka pracovala s 19 respondenty). 

Je také škoda, že v Závěru své práce autorka klade otázku (čím je způsobeno, „že učitelé se 

umísťují při hodnocení prestiže na vysokých příčkách“, ale sami tento pocit nemají?), ale 

sama se ani nepokusila zamyslet se nad jejím zodpovězením. 

Diplomovou práci Terezy Melicharové doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Respondentům svého šetření jste pokládala otázku na chystanou reformu školství. 

Mohla byste ji stručně konkretizovat (měla jste tím na mysli jen kariérní řád nebo 

reformování vzdělávacích obsahů?). 

2. V textu práce užíváte výraz „běžný učitel“. O jakého učitele se jedná? 

3.  Zhodnoťte klady a limity transmisivního a konstruktivistického modelu vyučování. 
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