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Práce kolegyně Vašíčkové sleduje aktuální a českou odbornou literaturou stále 

dosti opomíjenou problematiku: otázku systematického rozvoje dovedností 

mysleta učit se ve školním prostředí. Autorka se výběrově zaměřuje na 

deskripci a analýzu díla jednoho z nejvýznamnějších autorů, kteří ke studiua 

výzkumu tohoto tématu v mezinárodním měřítku přispěli- Matthewa Lipmana. 

Lipmanovo dílo nebylo dosud v českém prostředí popularizováno a je známé 

téměř výhradně v odborných kruzích- a i tam v omezené míře. Relevance 

zvoleného tématu je však významná, neboť dílo M. Lipmana má velký potenciál 

inspirovat poradenskou a pedagogickou praxi v českém prostředí i rozvoj české 

pedagogické psychologie. 

Kolegyně Vašíčková si téma své práce aktivně vyhledala a po celou dobu vzniku 

předkládané práce pečlivě a systematicky pracovala- a to nejen ve spolupráci se 

mnou, ale i ve spolupráci s externím konzultantem, kolegou Baumanem 

z Univerzity v Českých Budějovicích. To je jistě velmi ocenění hodné a dle mého 

názoru takový přístup indikuje odborný zájem a badatelskou pečlivost. 

 Z hlediska obsahu je práce logicky vystavěna a má jasnou myšlenkovou stavbu: 

autorka představuje širší teoretická východiska sledované problematice a 

postupně zaměřuje pozornost na dílo vybraného autora. Práce vrcholí návrhem 

výzkumné studie, která by mapovala efekt aplikace Lipmanova intervenčního 

programu pro potřeby systematického rozvoje dovedností myslet u žáků 

předškolního věku.  

Autorka pro zpracování textu práce využívá primární zdroje; v případě textů M. 

Lipmana pak čerpá prakticky výhradně z cizojazyčné literatury- což je třeba 

ocenit. Právě ucelené představení Lipmanova díla – zejména pak konceptu 

badatelské komunity- a strukturovaný popis Lipmanovy Filosofie pro děti 

považuji za nehodnotnější část předkládané práce.  

Autorka v textu práce prokazuje schopnost pracovat kriticky a analyticky se 

zdrojovou literaturou a produkuje čtivý a promyšlený text. Z hlediska formy je 

předkládaná práce pečlivě a důsledně zpracovaná. 

Jak již bylo zmíněno, předkládaná práce vrcholí návrhem výzkumné studie pro 

ověření přínosů implementace Lipmanovy Filosofie pro děti v prostředí české 



mateřské školy. Dle mého názoru právě tato kapitola předkládané práce 

rozšiřuje celkový záběr textu a systematicky vytváří prostor pro empirickou 

návaznost této bakalářské práci. Návrh studie považuji za realistický, 

promyšlený a vystavěný ve vazbě na prezentované teoretické opory. Některé 

metodologické kroky ovšem postrádají zdůvodnění nebo explicitní vymezení dle 

existujících poznatků. To možná nepřímo upozorňuje, že práci by prospěla 

samostatná kapitola věnovaná jen problematice výzkumu intervencí v oblasti 

myšlení. Pro potřeby předkládané práce by např.  bylo s výhodou, kdyby 

autorka vyvozovala své konkrétní návrhy (např. vzorek, celková struktura 

intervence) z již existujících poznatků uveřejněných v odborné 

literatuře.Realizace výzkumu postaveného na intervenci- ať už se jedná o 

intervenci cílenou na rozvoj jakékoliv dovednosti- je metodologicky velmi 

náročná a musí kombinovat poznatky metodologického i tematicky/oborově 

specifického charakteru. 

Celkově předkládanou práci hodnotím jako velmi zdařilou a pro obhajobu 

navrhuji hodnocení velmi dobře při hranici bližší známce výborně.  
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