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K jakým závěrům autor dospěl při srovnávání odlišných náhledů na profesi 
učitele/pedagoga?  
Co je to – úspěšný učitel? 
 

Studující předložil k posouzení bakalářskou práci, která se zabývá nosným tématem náhledů 
na osobnost učitele. Text je pokusem o přehled pojmů, historie a psychologizujících a 
sociologizujících typologií. Je zcela jistě ku škodě věci, že autor práci pravidelněji 
nekonzultoval se školitelem; mohl přesněji některé věci formulovat – a jiné vynechat. Za 
poměrně zavádějící, nepřesný a idealisticky zkreslující lze považovat historický exkurz; 
podobně je otázkou, proč je do práce vložena obecná Hippokratova v podstatě obecná 
lékařská typologie; vedle toho chybí některé známé typologie učitelů. Výklad toho, co je 
úspěšný učitel by mněl být lépe propracován. Je také otázkou, do jaké míry jsou výsledky 
výzkumu SCIO na s. 34. – 36. relevantní k tématu práce. Jistá nedotaženost celé struktury 
práce aura zřejmě dovedla k tomu, že namísto vlastních závěrů vložil rady pro učitele 
převzaté z psychologie Davida Fontany; což závěry práce nemůže nahradit. U titulů uvedené 
literatury je otázkou, zda jsou veškeré tituly vhodně zvoleny vzhledem k tématu práce. 
Feministky by asi nenadchlo, že celá práce je věnována učiteli, byť na našich školách 
najdeme většinou učitelky.  
Určitým kladem práce je, že je psána jasným slohem, rukopis je pečlivě zpracován a bez 
chyb; zřetelně se v něm odráží i osobní zkušenosti z pedagogické praxe. Právě splňuje 
částečně požadavky kladené na bakalářské práce, lze ji doporučit k obhajobě s uvedenými 
výhradami.  


