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Diplomová práce Terezy Králíkové Jak se stávám učitelem? Hledání profesní identity je pečlivě zpracovanou 
výzkumnou sondou, která navazuje na stejnojmenný, transdisciplinární, mezinárodní projekt, vedený KVV PedF 
UK ve spolupráci s Univerzitou Michigan-Flint.  
 
Tereza Králíková se projektu zúčastnila jako studentka předmětu didaktika výtvarné výchovy v roce 2015. Po 
jeho skončení byla vybrána a cestovala do Detroitu, kde představila výstupy formou posteru na IIE Gathering, 
pořádaném na Institute for Innovation in Education, Flint, Michigan, USA. V roce 2016 odcestovala v rámci 
fakultního stipendia do Detroitu, kde sbírala výzkumná data pro svoji diplomovou práci.  
Jako školitelka si velice vážím zodpovědnosti, systematičnosti a vytrvalosti, s nimiž přistupovala ke zpracování 
práce. Předpokladem pro její úspěšné završení byly jistě jazyková vybavenost a vztah k výtvarné výchově. 
 
Teoretickou část i popis projektu považuji za dobře zpracované. Autorka vysvětluje koncept profesní identity, 
staví především na textech zahraničních autorů, jelikož v českém prostředí se jím zabývá pouze několik 
teoretiků. Kapitola 3 popisuje studijní programy učitelství obou univerzit, do jisté míry je porovnává. Pro 
následnou interpretaci studentských fotografií, textů i visual stories ji považuji za důležitou.  
V kapitole 4 Tereza Králíková představuje autorské fotografie, které pořídila během své studijní cesty. 
Vzhledem ke zvolené artografické metodologii výzkumu se jedná o nedílnou součást práce. Působivé fotografie 
dokumentárního rázu se prolínají s krátkými texty, seznamujícími čtenáře s ekonomickou a sociální situací 
Detroitu a realitou tzv. urban schools. Text svědčí o pečlivém studiu sociokulturních souvislostí.  
 
Těžiště práce je ve výzkumné části. Studentských výstupů projektu –visual stories, reflexí, souborů fotografií a 
myšlenkových map, doplněných o vlastní zápisky z výzkumného deníku a vedené rozhovory - užívá autorka jako 
výzkumných dat. Pomocí hybridní metodologie art-based research, především kombinováním zakotvené teorie 
s a/r/tografií, hledá odpovědi na tyto otázky:  
1) Jaké jsou rozdíly a podobnosti ve vývoji profesní identity studentů PedF UK a Detroit Teachers Programu?  
2) Do jaké míry ovlivňuje profesní identitu místo a sociální situace, v níž studenti žijí a studují?  
3) Je diskurz, který používají obě strany, podobný nebo odlišný?  
4) Jaká úloha se přisuzuje uměleckým předmětům v kurikulu veřejného vzdělávání učitelů v obou zemích?  
 
Představuje tyto klíčové kategorie: profesní identita, sociokulturní kontext, komunita a cesta, centrálním 
konceptem je budoucí učitel. Za přínosnou pro obor výtvarná výchova považuji např. pasáž věnovanou pozici 
uměleckých předmětů v kurikulu a její reflexi studenty učitelství. Za ukázku poctivého badatelského přístupu 
pak podrobně popsaný způsob formulace kategorií i jeho následného ověřování pomocí wordcloudů. 
Ukázkou, jak autorka odpovídá na výzkumné otázky, mohou být tyto citace: „Po důkladném šetření a sběru 
materiálů jsem se dozvěděla, že [čeští] studenti si především nevěří. Chybí jim pozitivní motivace vnější ale i 
vnitřní. Profesní vybavenost studentů z Prahy je velice kvalitní, jejich příprava možná až příliš komplexní a 
dlouhá. Studentům chybí praxe a schopnost sebereflexe… Američtí studenti obecně disponují větším a pevnějším 
sebevědomím, ačkoli jejich profesní vzdělání není zdaleka tak kvalitní jako vzdělání pražských studentů.  
Detroitští studenti mají jasný cíl a vizi, kterou následují.(s. 111)“ 
 
Z formálního hlediska je práce v pořádku.  
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Ve Vimperku dne 2. 8. 2017     Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 

 


