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Diplomová práce Bc. J. Sumcova prolamuje samozřejmost, s níž vyjádření o významu a 

aktuálnosti potřeby dialogu a tázání v procesu edukace obvykle přijímáme. Poskytuje totiž vhled do 

skutečné práce učitele s otázkami – kladenými jak jím, tak i žáky. 

Autor ve své práci ukazuje různé podoby vzájemného dialogu učitele s žáky v souvislosti 

s diferenciací (typy) otázek, se způsoby jejich kladení a s jejich efektivností pro vlastní promýšlení a 

porozumění žáků samotných. Při čtení této práce jsme zároveň svědky autorova vlastního profesního 

rozvoje k dialogickému vyučování.: autor ve své práci poskytuje nejen odborně fundovaný vhled do 

problematiky edukačního dialogu a kladení otázek, nýbrž i do své vlastní reflektující práce s nimi – a to 

velmi vnímavě vůči svým žákům. Významným přínosem této práce je i autorova pozornost věnovaná 

tematizacím, které bývají v rámci sledované problematiky zmiňovány pouze okrajově: jde například o 

faktory, bránící většímu kladení otázek učitelem na jedné straně a motivaci a pomoc žákům, aby se více 

ptali na straně druhé (viz 4.2.1. „Proč nekladou otázky – proměnné, které je třeba uvážit“ /s. 31 – 33/; 

4.3. „Co může napomoci tomu, aby se žáci více ptali“ /s. 35 – 37/) či konkretizaci propojení dialogické 

výuky a kladení otázek s klíčovými kompetencemi RVP (s. 22 – 25). 

Koncepčně představuje předložená diplomová práce kompaktní celek, propojující teoretické 

zpracování tématu (s. 8 – 38) s výzkumnou částí, jež je tvořena autorovým akčním výzkumem 

žákovských otázek ve výuce (s. 39 – 70), přičemž kompatibilita celé práce je umocněna i autorovým 

začleňováním konkrétních příkladů otázek a odpovědí do teoretické části. Právě vzhledem k promyšlené 

koncepci práce a její výsledné kompatibilitě nepovažuji za dobré zde „referovat“ o tom, co jednotlivé 

kapitoly práce obsahují, neboť by se tak vytratila celková provázanost jednotlivých tematizací sledované 

problematiky – a to by vzhledem k výpovědní hodnotě celé práce byla škoda. 

Spolu s precizně zpracovaným akčním výzkumem včetně přílohové části (s.77 – 91) považuji 

předloženou diplomovou práci za výrazně převyšující standard diplomových prací a obeznámenost s ní 

bych doporučila všem studentům i učitelům především společenskovědní profilace. 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 



Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. V teoriích vzdělávání je běžně operováno s pojmem prekoncepty. Nakolik Vás překvapila 

realita zjištění, že prekoncepty jsou většinou „pouhé nezakotvené záchvěvy“ (jak píšete na s. 

67) a jak jste s touto skutečností dále pracoval?  

 

2. Spatřujete rozdíly mezi sokratovským dialogem a pedagogickým dialogem? 

 

 

V Praze 2. 1. 2021 

 

……………………………………………… 

PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 


