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Předložená bakalářská práce je práce teoretická, která si klade za cíl seznámit čtenáře 
s myšlenkami amerického pedagoga Methew Lipmana a jeho pojetím výuky myšlení. Tento 
nový koncept výuky se od klasického modelu vyučování liší zejména v tom, že se snaží u 
žáků podpořit kritické, kreativní a v autorčině překladu tzv. pozorné myšlení. Tento záměr je 
Lipmanem uskutečňován pomocí výuky filosofie, nebo spíše přesněji dialogickým způsobem 
osvojovaným kritickým myšlením a to už na úrovni základních a střední škol. Neboť podle 
Lipmanových slov pokud není dovednost myslet pěstována již v nižších ročnících je jen velmi 
obtížné si tuto schopnost osvojit až na vysokoškolském stupni. Tento nový model výuky je 
dále v bakalářské práci představen jako speciální výukový program Filosofie pro děti (FPD). 
V teoretickém úvodu práce, který je věnován hlavním myšlenkám M. Lipmana autorka 
vychází zejména z 3 Lipmanových monografií psaných v angličtině. Lipmana dále zasazuje 
do myšlenkového proudu kognitivní psychologie a tradice vývojové psychologie navazující 
na dílo J. Piageta. Hlavním přínosem práce z mého pohledu je, že mapuje hlavní Lipmanovy 
myšlenky a zhodnocuje jeho osobitý pedagogický přínos, ale také informuje o tom, jakým 
způsobem se myšlenky M. Lipmana vtělené do programu Filosofie pro děti daří uplatňovat 
v pedagogické praxi v mezinárodním i českém měřítku. V práci je dále věnován prostor 
problematice testování účinku tohoto odlišného systému výuky na kognitivní funkce a je 
věnován prostor problematice evaluace této metody. V závěru práce autorka navrhuje desing 
pilotní studie, která by byla zaměřena na evaluaci programu Filosofie pro děti v rámci 
českého prostředí. Bakalářkou práci po formální strance tvoří celkem 53 stran odborného 
textu . V seznamu literatury autorka uvádí celkem 28 odkazů na odborné monografie nebo 
odborné články a15 odkazů na elektronické zdroje. 
 I když se podle mého názoru jedná o práci velmi přínosnou a zdařilou je nutné také upozornit 
na některé nepřesnosti. Na str. 30 autorka uvádí, že příběhy v programu FPD jsou obvykle 
v rozsahu 80 stránek. Nemělo by jít spíše o 80 řádků? Dalším nedostatkem práce je její 
poměrně nepřehledné a nesystematické členění. Toto je zejména patrné u kapitoly 5.2. 
začínající na str. 32 , kterou by bylo potřeba více diferencovat do dalších subkapitol např. 
problematika evaluace, metody kvalitativní, kvantitativní a jejich metodické limitace atd.  
Dále na straně 35 v půlce druhého odstavce se nachází věta: „Primárním cílem programu je 
pomoci dětem rozvinout schopnost logicky usuzovat, která je nutná v vytvoření demokratické 
společnosti.“, která však v textu působí poněkud cizorodě a bylo by jí potřeba zasadit do 
širšího kontextu. Dále na straně 43 práce v návrhu pilotní studie chybí formulace jednotlivých 
hypotéz, neboť zde autorka předpokládá pouze neurčité zlepšení. Tento předpoklad by měl 
být zdůvodněn předpokládaným zlepšením výsledků dosažených v případě konkrétních testů 
(kontrolní skupina 2 zařazená do tréninku fonologických dovedností může v některých testech 
vykazovat také zlepšení).  
 
Závěr: Předložená práce je práce velmi kvalitní a zdařilá, ale vzhledem k výše zmíněným 
drobným výtkám navrhuji hodnocení mezi stupněm výborně a velmi dobře v závislosti na 
průběhu obhajoby.  
 
V Praze 6.6. 2013                                                             Mgr. Věra Pivoňková, Ph.D. 
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Otázka k obhajobě: 
Formulujte chybějící hypotézy pilotní studie.  


