
Vyjádření školitelky ke studiu a výzkumu doktorandky Mgr. Jany Breníkové  

Mgr. Jana Breníková je absolventkou PdF ZČU v Plzni, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ a speciální 

pedagogika. V letech 1999-2012 pracovala jako učitelka 1. stupně ZŠ v Plzni. Od roku 2012 je 

členkou odborného týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s. Praha, kde pracuje 

především jako pedagogická konzultantka a podílí se na tvorbě a ověřování čtenářských 

kontinuí. Odborně spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU, je lektorkou programu Začít 

spolu. Spolupracuje s nakladatelstvím Fraus a je recenzentkou učebnic pro 1. st. ZŠ. Všechnu 

svou odbornou práci směřuje na to, co pomáhá učitelům. 

Doktorské studium na Pedagogické fakultě UK Praha v kombinované formě zahájila v roce 

2010. Dílčí zkoušky i státní doktorskou zkoušku splnila úspěšně, v plánovaných termínech. V 

lednu 2013, kdy se zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, změnila téma své 

disertační práce. Na začátku roku 2017 přerušila studium z důvodu mateřské dovolené. Nyní 

znovu vstoupila do studia a do června 2020 intenzivně pracovala na dokončení své disertační 

práce s názvem „Podpora profesního rozvoje učitelů jako nástroj zvyšování kvality“, kterou 

nyní obhajuje. 

V průběhu doktorského studia se J. Breníková aktivně zapojovala do odborných konferencí a 

workshopů, propojujících pedagogickou teorii a praxi. Z názvů jejích příspěvků je patrné, že se 

opakovaně vrací také ke svému druhému odbornému tématu, kterým je rozvoj čtenářské 

gramotnosti žáků. Podobnou charakteristiku (tj. volbu témat a tendenci k vyúsťování příspěvků 

do rozvoje pedagogické praxe) vykazuje také publikační činnost doktorandky.  

J. Breníková je odbornicí na výuku a její kritickou reflexi, na vývoj a ověřování nových strategií 

a nástrojů, které zvyšují kvalitu výuky a učení žáků a na mentorskou podporu učitelů a vedení 

základních škol. To ovlivňuje také charakter její výzkumné činnosti, jejíž jádro spatřuji 

především v dlouhodobém vývoji a ověřování účinnosti strategií rozvoje čtenářské gramotnosti 

žáků a systémů podpory profesního rozvoje učitelů a škol. V této výzkumné linii zpracovávala 

také svou disertační práci. Přínos předložené práce vidím především ve vypracování rozsáhlé 

případové studie, zachycující a reflektující vývoj a dopady komplexního modelu podpory 

rozvoje učitelů a vedení školy v konkrétních podmínkách. Práce ukazuje, co konkrétně učitelům 

a škole pomáhá v rozvoji, za jakých podmínek, a jak složitý a živý je organismus každé 

jednotlivé školy. Předloženou práci považuji za cennou pro pedagogickou teorii i praxi. 
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