
Abstrakt  
Disertační práce je zaměřena na problematiku oborového čtení v Česku, kterou prozkoumává 
prostřednictvím přístupů učitelů zeměpisu. Teoretická východiska disertační práce diskutují 
klíčové pojmy (oborové čtení, přístup učitele, text a jeho náročnost) a vsazují zkoumanou 
problematiku do širších souvislostí profesního učení učitelů. Výzkum realizovaný v rámci 
disertační práce čerpá z dotazníkového šetření; k analýze dat používá metodu zakotvené teorie. 
Výzkum je členěný na dvě části, první výzkum se snaží odhalit ve výpovědích učitelů, jakým 
způsobem přistupují k zařazování oborového čtení do výuky zeměpisu, jaké faktory jim v 
implementaci oborového čtení brání a jaké pomáhají. Druhý výzkum je zaměřen na odhalení 
hledisek, která učitelé zeměpisu používají pro hodnocení náročnosti textů využitelných ve výuce 
zeměpisu. S oporou o paradigmatický model byla vytvořena typologie přístupů učitelů zeměpisu 
k oborovému čtení. Výsledné typy jsou čtyři a odrážejí rozdílné podoby dvou kategorií typologie. 
Typologie vychází jednak ze způsobu, jak učitel propojuje čtení s dosahováním zeměpisných cílů, 
a dále charakteru činností žáků definovaných úrovní myšlenkových operací a četností aktivního 
zapojení žáků do procesu učení. Proces implementace oborového čtení je ovlivněn řadou faktorů, 
které mohou nabývat podporující i limitující podoby. Učitelé využívají k hodnocení náročnosti 
textů dvě hlediska kvantitativní povahy a čtyři kvalitativní. Neznamená to však, že by je v souhrnu 
používali všichni učitelé. Jejich pozornost jev výběrová. Výzkumem bylo zjištěno, že někteří učitelé 
zvažují i širší souvislosti výběru a hodnocení náročnosti textů (např. osobnost žáka). Tato 
skutečnost, spolu se zahrnutím (ne)využití hledisek kvantitativních a kvalitativních, umožnila 
odhalit čtyři rozdílné strategie jednání učitelů. Výzkum přinesl další výzkumná zjištění přesahující 
zvolené výzkumné otázky. Ukazuje se, že přístup učitele k oborovému čtení zrcadlí preference v 
jeho obecné koncepci vyučování. Je možné, že čtení je nástrojem umožňujícím tuto koncepci 
proměňovat. Dále se zdá, že ve formování přístupu učitele k oborovému čtení hraje významnou 
roli jeho přesvědčení (a zdroj jeho přesvědčení) a úroveň jeho profesního vědění, a to nejen v 
oblasti oborového čtení. Ve vazbě na hodnocení náročnosti textů odpovědi učitelů naznačují, že 
jejich přístup nemusí být úzce spojen jen se samotným hodnocením náročnosti, ale i s 
ohledáváním možností textu jako takového, či požadavků, které učitelé na text kladou. Širšímu 
přemýšlení nad možnostmi textů napomáhá nástroj didaktického potenciálu textu, který je v 
rámci výzkumné části rozvinut o geografická specifika.  
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