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Popis diplomové práce:  

Diplomová práce „Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání“ je zaměřena výzkumně, 
a to do hraniční oblastí pedeutologie a srovnávací pedagogiky. Práce je dělena na teoretickou 
a praktickou část a dále kromě úvodu do šesti kapitol. Připojen je seznam použitých zdrojů a 
přílohy. Vzhledem k tomu, že diplomová práce byla přepracována, zaměřím se pouze na 
zásadní charakteristiku a na změny, které autorka v praci provedla.  

 

Hodnocení diplomové práce:      

Předložená diplomová práce se v komparativní rovině zabývá aktuálním tématem, 
podmínkami práce učitele. Metodologickým východiskem práce je obsahová analýza školské 
dokumentace a dalších zdrojů, a dále empiricky zaměřená studie, využívající rozhovory 
s učiteli. Práce je přepracována a doznala znatelných změn.  

Vyjasněna a konsolidována byla formulace cílů práce a výzkumné části. Diplomantka si jako 
cíl vymezila porovnat podmínky práce učitele v základním vzdělávání v Česku a v Anglii. 
K tomu si zvolila a snažila porovnat čtyři indikátory: pracovní náplň a povinnosti učitelů, 
odborná pomoc učiteli, systém dalšího vzdělávání učitelů, vztahy školy k rodičům a 
k veřejnosti. Nedomnívám se, že jde o indikátory reprezentativní a ani „technicky“ výhodné 
pro šetření. Např. reálné vztahy školy a rodiny je obtížné zjišťovat a navíc se silně váže na 
kulturní kontext obou zemí. Očekával bych proto, že autorka sáhne k vhodnějším 
indikátorům, které mohou zjevněji prezentovat a dokumentovat rozdíly (např. platy učitelů, 
vnímaná prestiž veřejností, počet žáků ve třídách atd.) Pravdou ovšem je, že souhrnně stanovit 
úroveň podmínek práce, resp. vhodnou konstelaci reprezentativních indikátorů, je velmi 
obtížné zejména s ohledem na složitost sledovaného fenoménu a také ve vztahu ke kulturním 
specifikám obou zemí.  

Autorka také pozměnila strukturu práce a některé kapitoly rozšířila a zhutnila. Domnívám se, 
že to přispělo k celkově vyšší kvalitě diplomové práce. Uskutečněné šetření přirozeně změnit 
nemohla, ke způsobu provedení praktické části se proto v tomto hodnocení nebudu znovu 
vyjadřovat. Musím jen konstatovat, že jej vnímám spíše nepříznivě; výsledky ovšem budu 
akceptovat.  

Pátá kapitola prezentuje výsledky výzkumu a vede k nim diskuzi. Tuto část práce považuji 
z hlediska struktury za smysluplně koncipovanou (analýza dat – analýza rozhovorů – 

komparace dat a rozhovorů) a dobře promyšlenou. O kvalitě efektů to již říci nelze, neboť se i 
zde projevuje (již v předchozí verzi zmiňovaná) obtíž v interpretaci. Autorka bez respektu 
„hází do jednoho pytle“ různě získaná data. Výsledky šesti rozhovorů nelze vnímat jako 



„kvantitativní“ produkt, ale je žádoucí zapracovat je do výsledků citlivěji, odpovídajícím 
způsobem. Přesto ale musím konstatovat, že tyto pasáže jsou výrazně kvalitnější, přehlednější, 
interpretačně hodnotnější, než výsledky prezentované v předchozí verzi.  

Závěr práce vyznívá proti očekávání poněkud rozpačitě svou „esejistickou“ formou. Stručně a 
výstižně nereflektuje, neshrnuje zjištěné a čtenář se vlastně nedozvídá, k čemu se šetření 
dopracovalo a jak lze charakterizovat rozdíl, resp. shody, mezi podmínkami práce učitele 
v Anglii a u nás.     

Formální stránka práce je na přijatelné úrovni, text je kultivovanější a v zásadě bez překlepů 
či typografických nedostatků. Autorka se také lépe vypořádala s grafickými a přílohovými 
produkty. Příliš se nevylepšila stylistika textu, resp. odborná dikce. Autorka také na několika 
místech (např. s. 34, 35, 38, 57) necituje původní zdroj, ale převzatý, resp. autora, nýbrž 
editora. Pramenný fundament přes doporučení k zásadnější orientaci na odbornou anglickou 
časopiseckou produkci v zásadě nebyl změněn.  

 

Podněty k obhajobě: 

1. Na s. 33 je uvedena vize, že se „oba systémy, jak britský, tak i český, dostanou na stejnou 
úroveň“. Vysvětlete blíže, proč by tomu tak mělo být; zda je unifikace školských systémů 
nějakým oficiálně prosazovaným programem, a jak si takovou „asimilaci“ konkrétně 
představujete. 

2. Pokuste se stručně a výstižně zrekapitulovat hlavní rozdíly v podmínkách práce českých a 
anglických učitelů v základním vzdělávání, ke kterým jste dospěla.   

 

Celkové hodnocení: 
Diplomová práce „Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání“ studentky Jany 
Riedlové je po přepracování na znatelně vyšší kvalitativní úrovni. Přesto lze v práci shledat 
stále nedostatky, zejména v rovině metodické a interpretační. V souladu s výše uvedeným a 
vzhledem ke znatelnému posunu v kvalitě hodnotím diplomovou práci stupněm „velmi 

dobře“. Po úspěšné obhajobě doporučuji studentce udělit titul „magistr“. 

  

 

 

 
24. června 2011                                                                    Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. 
                                                                                              vedoucí diplomové práce, KPP 

 

 

 


