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Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání 

Autorka: Jana Riedlová 

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.  
 

Autorka předložila diplomovou práci komparativního charakteru, práce čítá 51 stran textu a 

přílohy, jejichž strany nejsou číslovány.  

Práce je členěna do teoretické části a praktické části. Teoretická část se dále dělí do 3 kapitol. 

Praktická část obsahuje dvě kapitoly, následuje diskuze, shrnutí a závěr.  

Diplomantka porovnává podmínky práce učitele v České republice a v Anglii. Komparace se 

uskutečňuje na základě kvalitativní metody hloubkového rozhovoru, kdy rozhovor byl veden 

se třemi českými a třemi anglickými učiteli. 

Podmínky práce učitele jsou situovány jak v oblasti vnějších podmínek učitele (pracovní 

náplň, odborná pomoc, systém dalšího vzdělávání), tak i vnitřní podmínky učitele (vztahy s 

rodiči a veřejností).  

Teoretická část vytváří kontext pro komparaci provedenou v praktické části. Diplomantka 

dochází k závěru, že podmínky práce českého a anglického učitele se liší v oblasti podpory 

práce učitelů, koncepce jejich dalšího vzdělávání a v oblasti spolupráce a komunikace školy a 

rodiny.  Ve všech případech mají být dané podmínky lépe řešeny v Anglii. 

 

Analýzy vybraných problémů v jednotlivých kapitolách jsou často vedeny v rovině jistého 

esejistického konstatování. Důsledná práce se sekundární literaturou by se měla vyskytovat 

častěji. Jedná se navíc o rozpor – zatímco seznam literatury za textem je obsáhlý, v samotném 

textu se pracuje s danou literaturou v mnohem menším měřítku. V první a druhé kapitole 

často chybí uvedení zdrojů, respektive odkazů na ně.  

 

Jako jistý postřeh bych uvedl, že autorka pracuje v „optice“ lepší/horší. Nedomnívám se 

ovšem, že v komparativních studiích je na místě tento pohled. Nejde totiž o konstatování 

lepšího či horšího, ale o analýzu stavu, případně příčin v kontextu.  

 

Často se v práci vyskytují neodborné výrazy a spojení. Práce není prosta gramatických chyb a 

překlepů.  

Práce užívá jednotnou citační normu.  

 

Práce splňuje zadané cíle. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Práce splňuje požadavky kladené na práce diplomové. 

Práce splňuje podmínky k udělení titulu magistr. 

Práci hodnotím stupněm dobře.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Diplomantka uvádí na str. 61, že angličtí učitelé spolupracují s rodiči na vyšší úrovni, 

přestože objektivně preferují s rodiči pouze telefonický kontakt – na rozdíl od českých 

učitelů. Proč se tak diplomantka domnívá? O co se opírá? Jaké formy spolupráce školy 

a rodiny v rámci anglického vzdělávacího systému poznala a jaké by případně 

doporučila českému školství?  

 

v Liberci 11.5.2011 

doc.PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.  


