
        Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

  

                                POSUDEK   DIPLOMOVÉ    PRÁCE 

 
Autor/ka DP:   Ing. Markéta Kosová    Termín SZZ: květen/červen 2018 

Název DP: Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ Datum posudku:13.5.2018 

Vedoucího práce Oponentský 

Posuzovatel: Posuzovatel: Mgr. Klára Vondřičková 

 

A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné 

nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 
celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 
neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné 

oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu 

literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 
apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky ve 

stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           
A 

          
B 

             
C 

          
N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 

          

B 

             

C 

          

N 



Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

C.   Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

Autorka v práci řeší roli délky praxe na rozvoj kompetencí a klade si výzkumnou otázku - 

Jaký význam ve vzdělávání učitelů má praxe a její délka v rozvoji profesních kompetencí 

učitelů 1. stupně základní školy? Tato otázka dle mého názoru není snadná a částečně se 

odchyluje od cíle práce, kterým je představení a analyzování efektivních způsobů rozvoje 

profesních kompetencí studentů učitelství pro první stupeň v kombinované formě. Na 

první pohled se zdá, že autorka téma rozvoje profesních kompetencí dává do zajímavého 

kontextu, protože řeší specifickou cílovou skupinu studentů učitelství v kombinované 

formě. Domnívám se ovšem, že jsou zde směšovány dvě rozdílné věci a výběr 

respondentů z řad studentů kombinovaného studia je v celkovém vyznění práce spíše 

zavádějící. Doporučila bych se v práci zaměřit buď na zkoumání vztahu délky praxe a 

míry rozvoje profesních kompetencí, a nebo vztahem specifické skupiny studentů 

učitelství v kombinované formě a jejich pojetím rozvoje profesních kompetencí. Z názvu 

práce a z případových studií si dovolím usuzovat, že autorce šlo spíše o první variantu a 

výběr respondentů z řad kombinovaných studentů, není více reflektován, ani nehraje příliš 

důležitou roli. 

V teoretické části autorka představuje základní související pojmy jako je učitel, profesní 

kompetence a jejich možnosti rozvoje a velmi dobře zde pracuje s odbornou literaturou. 

Obsáhle se věnuje Korthagenovu pojetí učitele jako reflektivního praktika, tento 

teoretický základ ovšem příliš nevyužívá v praktické části, což na jednu stranu může 

působit jako nedotažené, ale vzhledem k cíli práce je to pochopitelné. 

Autorka se v praktické části formou případových studiích zaměřila na výzkumnou otázku, 

zde si také stanovuje kritérium– míru vlivu délky praxe na rozvoj profesních kompetencí 

učitelů, čímž se odchyluje od cíle práce, protože je zde nedůležité, že jde o učitele 

kombinované formy studia. Jako respondenty zvolila učitelky prvního stupně, které mají 

délku praxe 4 a 19 let a poté učitelku prvního stupně, která má praxi 10 let jako učitelka 

mateřské školy a 1 rok jako učitelka prvního stupně. Výběr respondentů spatřuji jako 

částečně zavádějící. Vzhledem k odpovědím na výzkumnou otázku a k vzhledem k cíli 

práce by bylo lepší vybrat buď respondenty, kteří jsou v závěru studia, aby mohly dobře 

reflektovat studium, délku praxe a jejich vliv na profesní rozvoj, nebo vybrat učitele 

z praxe se shodným vzděláním. Autorka zřejmě neměla v plánu řešit téma v kontextu 

kombinovaného studia, i když mně osobně by se toto zdálo smysluplné a velmi přínosné.  

Zároveň mi v interpretaci výsledků chybí nadstavba nad popisem zjištění. Autorka zde 

spíše předkládá všechny zjištěné poznatky a informace, ale již je nekomentuje, ani není 

zřejmé, že respondenti vždy vědí, o čem přesně se s tazatelkou baví (Učitelka A i Učitelka 

C a jejich vyjádření k profesním kompetencím). Velmi oceňuji srovnávací tabulky, které 

pomáhají v orientaci.   



 

 

  

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Práce je psána logickým a věcným jazykem, který je adekvátní k diplomové práci. Upozorňuji 

ovšem na pravopisné chyby v přivlastňovacích přídavných jménech na straně 65 

(Kratwohlovi teorie afektivních cílů a Harrowowi taxonomie psychomotorických cílů.) 

Doporučila bych také řadit použité zdroje dle abecedy. 

Cíl práce a odpověď na výzkumnou otázku se podařilo naplnit částečně, práce obsahuje 

mnoho velmi zajímavých zjištění, která by bylo dobré podrobněji analyzovat. Doporučila 

bych stejné šetření provést na jiném vzorku a upravit cíl buď směrem k zdůraznění 

kombinovaného studia nebo k jeho úplnému vynechání. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

1. Zdůvodněte, prosím, proč v cílech práce zmiňujete kombinovanou formu studia a 

proč jste vybírala respondenty také podle tohoto klíče? 

Viz moje poznámky k cíli a respondentům.  

 

2. Ve svých zjištěních uvádíte, že u ukazatelů komunikace a prostředí pro učení, 

komunikace s kolegy, s rodiči a širší veřejností se souvislost mezi délkou praxe a rozvojem 

ukazatele neprokázala. Mohla byste více okomentovat tato zjištění? Dokázala byste 

formulovat nějaká zdůvodnění nebo vysvětlení? 

 

3. V porovnáních všech třech respondentů uvádíte, že u představy kvalitního učitele je 

patrná shoda. Mohla byste toto tvrzení více přiblížit a podložit argumenty? 

 

 

4. Velmi mě zaujala některá zjištění, vyberte si, prosím jedno z nich a blíže okomentujte. 

A) Učitelka A vnímá studium jako překážku pro profesní rozvoj a Učitelka B naopak vnímá 

přínos studia jako zřejmý. 

B) Učitelka A je do jisté míry také zkušenou učitelkou, ale dle Vašich zjištění svoje 

zkušenosti nijak nevyužívá, respektive nereflektuje. 

C) Učitelka A i Učitelka B začaly ve školství působit na jiné pozici a obě měly chuť se 

„posunout“ tím, že budou vykonávat pozici učitelky prvního stupně.  

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: Klára Vondřičková 


