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V didakticky orientované diplomové práci se kolega Jan Sumcov smysluplně zabývá problematikou 

uplatňování dialogu a kladení otázek ve výuce na 2. stupni základní školy, přičemž své výzkumné 

a pedagogické intence vkládané do práce koncizně vystihuje vyjádřením, z něhož vyplývá, že hodlá dostát 

výzvě, aby vyučujícím ukázal cestu, jak „vést opravdový rozhovor, mít odvahu a umět se v pravou chvíli 

zeptat“ (Úvod, s. 6.). Při realizaci záměru posuzované práce diplomant navazuje na svoji víceletou 

pedagogickou praxi na druhém stupni základní školy a též na odbornou zkušenost s realizací akčního 

výzkumu v rámci projektu ‚Společenství praxe pro zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností‘1, kde se  věnoval okruhu blízkému tématu práce. 

Diplomová práce sestává z pěti hlavních kapitol, z nichž první čtyři jsou teoretické, pátá kapitola 

praktická - výzkumná. Kvalita a způsob zpracování teoreticky laděných kapitol obráží autorovu orientaci 

v pedagogice a filosofii, jeho schopnost samostatného vhledu do podstatných souvislostí oborů, jeho 

upřímný zájem o zvolené téma a především – a to vyzdvihuji – cit pro tvůrčí pohyb v oblasti, v níž se 

přirozeně setkává zkušenost pedagogické praxe s teoretickým pedagogickým tahem; kolegovi Janu 

Sumcovi se tak daří pohybovat se právě v oné vrstvě dotyku teorie a praxe, díky čemuž je jeho pojednání 

věcné, praktické a inteligentní zároveň – autor tak úspěšně proplouvá středem vyhýbaje se Skylle 

formalismu a Charybdě prakticismu. Diplomant akcentuje vysoký význam opravdového dialogu 

v pedagogické práci, zabývá se problémy a obtížemi spojenými s jeho uplatněním ve výuce, zaměřuje 

pozornost na práci s otázkami, reflektuje jejich typologii, zkoumá možnosti zpětné vazby atd.  

Pátá, praktická kapitola je věnována akčnímu výzkumu, v jehož tematickém ohnisku se nacházejí 

žákovské otázky, které diplomant sledoval, reflektoval a intervencemi podporoval. Akční výzkum, který 

byl realizován ve výuce dějepisu a výchovy k občanství ve vyšších ročnících 2. st. ZŠ během druhého  

pololetí š.r. 2019/2020 a na začátku š.r. 2020/2021, tematizuje mimo jiné též specifickou situaci kladení 

otázek v distanční výuce. Pátá kapitola představuje povedenou sondu do školní reality osvěžené 

výzkumným záměrem. 

Po formální stránce je práce vypracována náležitě: nechybí žádný z povinných prvků, práce je 

původní, je smysluplně rozvržena, vhodně pracuje s prameny, je psána odborným, zároveň srozumitelným 

a svěžím jazykem.  

Celkové hodnocení: Svými intencemi i zpracováním soudržná diplomová práce kolegy Jana 

Sumcova představuje v pedagogickém studiu potřebný, ovšem na úrovni diplomové práce poměrně 

ojedinělý typ zpracování výzkumného záměru; jde o práci, jež vychází jak z osobních vhledů 

a přesvědčení, tak z teorie a  pedagogické praxe, do níž se vrací s inovacemi, na ně reaguje a uvádí je do 

širšího kontextu.  

                                                      
1 OP VVV – SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností.  



Posuzovanou diplomovou práci považuji za cennou ve dvojím ohledu: a) práce dosvědčuje 

potenciál akčního výzkumu pro daný typ studia; b) implikuje fronetický (od fornésis) charakter 

pedagogických zdatností, neboť ukazuje, že rozvíjení schopnosti vést smysluplný dialog ve školním 

prostředí vyžaduje trvalé a souvislé setkávání teorie a praxe a že se neobejde bez sebezkušenostního 

momentu. 

 

Závěr: Posuzovaná diplomová práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru 

a vřele ji doporučuji k obhajobě. 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

 

1. V páté kapitole věnované akčnímu výzkumu vyvozujete, že „pokládání otázek není pouze 

záležitostí atmosféry ve třídě v danou chvíli, ale též dlouhodobým zaujetím pro předmět a vztahem 

k učiteli“ (s. 60) [kurzivou vyznačil ZZ]; později uvádíte, že „schopnost  tázat  se  je  stejně  jako 

schopnost vyhledávat informace, argumentovat nebo spolupracovat v týmu něco, co je s žáky 

nutno trénovat (s  70) [kurzivou vyznačil ZZ]. Oba Vaše nálezy odkazují na komplexní charakter 

problematiky rozvíjení žákovské schopnosti klást otázky: první věta koreluje kvalitu kladení 

otázek s dlouhodobou kvalitou výuky (jež s sebou nese zájem žáků o předmět, pozitivní vtah 

k učiteli apod.), druhá věta též nepřímo akcentuje dlouhodobost a soustavnost implicitně 

obsaženou v pojmu ‚trénování‘. Patří-li didaktická práce s otázkami k samému jádru základních 

pravidelných činností učitele (OV, D), jakou podobu by pod Vás měla mít příprava budoucího 

učitele na zvládání této činnosti?   

 

2. V návaznosti na Vaši zkušenost zachycenou v podkapitole 5.2.3 Otázka položená předmětu nebo 

artefaktu, kde jste reflektoval Vaše experimentování s tvořením otázek, jež žákyně a žáci kladli 

předmětům/artefaktům, bych se Vás rád zeptal, jakou úlohu podle Vás může tvořivost a imaginace 

hrát  v didaktické práci s otázkami, potažmo též ve výuce Výchovy k občanství. 

 

 

V Praze 4. 1. 2021 

 

……………………………………………… 

Zbyněk Zicha 


