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 Na diplomové práce A. Vrňákové oceňuji již samotnou volbu tématu, neboť 

četba naučných textů bývá ve škole stále ještě na okraji zájmu. Autorka si namísto vytčení 

cílů položila otázky, na něž chtěla pomocí své práce nalézt odpověď (s. 10). V závěru se 

k těmto otázkám již nevrací, přesto lze konstatovat, že se jí alespoň částečně podařilo na ně 

čtenáři nabídnout odpovědi. 

 V teoretické části se autorka nejprve věnuje funkční a čtenářské gramotnosti. 

Čtenářskou gramotnost dává (vždy v samostatné kapitole) do souvislosti s RVP ZV a 

s naučnými texty. Tyto 2 kapitoly, které spolu úzce souvisejí, by bylo vhodné propojit, aby 

ještě více vynikla potřeba číst s žáky a rozvíjet jejich čtenářství i v jiných předmětech než 

v hodinách českého jazyka a literatury (tato potřeba by se měla odrazit i při inovaci RVP). 

V další kapitole se zaměřuje na podmínky pro rozvíjení čtenářství (na vliv rodiny a školy).  

 Dále se zabývá plánováním hodiny – cíli, metodami a jejich výukou, osobností 

učitele, Bloomovou taxonomií a výhodami a nevýhodami aktivizujících metod. Z tohoto 

výčtu je zřejmé, že by jednotlivé podkapitoly bylo možné vzájemně propojit (cíle dát do 

kontextu s Bloomovou taxonomií, metody a jejich výuku s výhodami a nevýhodami 

aktivizujících metod). Autorka kapitolu 6. 6. nazvala Výhody a nevýhody – tento titul 

čtenáře dostatečně neinformuje (chybí informace o tom, o výhodách či nevýhodách čeho 

podkapitola pojednává), v kontextu názvu celé kapitoly („Vyučovací hodina“) ho může i 

mást. 

 Následují kapitoly týkající se kritického myšlení a třífázového modelu E-U-R a 

výukových metod použitelných při práci s naučnými texty. Obě tyto kapitoly se dotýkají 

problematiky výstavby hodiny, proto by bylo logické provázat je s kapitolou předcházející 

(učinit z nich její podkapitoly). Diplomantka považuje dílnu čtení za metodu, nejedná se 

ovšem o metodu, ale o promyšlenou koncepci pro rozvoj čtenářství, která v sobě zahrnuje 

soubor metod a postupů. Autorka v textu necituje zdroje, ze kterých čerpala charakteristiku 

jednotlivých fází hodiny. Důsledně neuvádí zdroje ani u popisu jednotlivých metod.   

 V teoretické části postrádám kapitolu o tom, čím se obecně vyznačují „dobré“ 



naučné texty, odkud je lze pro 1. stupeň ZŠ čerpat (jistě nejen z časopisů Časostroj, Junior 

apod.). Za úvahu by stálo i poučit se o této problematice v zahraničních publikacích a 

periodicích pro učitele.  

 V praktické části předkládá autorka 15 lekcí, které se vztahují ke konkrétním 

naučným textům a které jsou vystavěné pomocí třífázového modelu a aktivizačních metod 

učení (ty jsou ve většině případu vhodně užity). A. Vrňáková prokázala, že je schopna pro 

každou lekci vhodně stanovit cíle (srozumitelně formulované a v dané jednotné dosažitelné) 

a vést žáky k tomu, aby si všímali i formální stránky textů (nadpisů, ilustrací atd.). Jak 

dokazují výzkumy PISA, tato dovednost není v českých školách zatím příliš pěstována. 

Všechny lekce navíc autorka ověřila ve výuce a v závěru krátce reflektovala jejich průběh.  

 Ocenění hodné je, že autorka se snažila vybírat přiměřené náročné texty (a to 

z hlediska rozsahu, formy i obsahu), které poutavě pojednávají o různých tématech. Za 

úskalí výběru považuji omezený repertoár pramenů (jde pouze o časopisecké články 

pocházející z několika časopisů pro děti) a skutečnost, že k bulváru tíhnoucí články 

z časopisu Časostroj nejsou vyvažovány (či konfrontovány) četbou textů jiného typu a 

z jiných zdrojů. 

 V úvodu praktické části postrádám představení vzorku dětí, pro něž byly hodiny 

plánovány, úroveň jejich čtenářské gramotnosti, vztah ke čtení, jejich zkušenost s výukou 

pomocí aktivizačních metod apod. Tyto informace se čtenář dozví téměř až v závěru práce. 

Také není od počátku zřejmé, že vytvořených 15 lekcí je součástí monitorovacího šetření či 

pedagogického experimentu (chybí popis této výzkumné metody, přesný postup). Tyto 

chybějící informace ubírají práci na přehlednosti a srozumitelnosti. 

 Autorka bohužel nezdůvodňuje výběr jednotlivých témat a textů, neodkrývá, zda 

se soustředila na určité oblasti lidského vědění, zda texty spojovala nějaká nosná myšlenka 

(autorka se o nosné myšlence zmiňuje v teoretické části, v praktické ji bohužel nezúročila), 

zda pracovala s intertextovostí. Nekomentuje, o co v textech šlo, nevšímá si jejich formy, 

jejich nároků na čtenáře (například z hlediska čtenářské gramotnosti). Pro potřeby 

diplomové práce by bylo vhodnější nabídnout méně lekcí, ale podrobněji didakticky a 

metodicky okomentovaných.   

 Nyní ke struktuře jednotlivých lekcí: Zajímalo by mě, proč autorka zařadila 

Stručný popis metody, který není popisem metody, ale stručným popisem průběhu hodiny, 

když popis průběhu hodiny přichází na řadu vzápětí. Možná by tato rubrika mohla posloužit 

k rozdělení použitých aktivit do jednotlivých fází (evokace, uvědomění a reflexe). Toto 

členění se z lekcí vytratilo. U lekcí, v rámci nichž autorka pro žáky připravila otázky 

(například v lekci o Masarykovi na s. 43-44), nazývá tento soupis otázek Rozbor textu. 

Nejde ovšem o rozbor textu, ale o výčet otázek, které nejsou dále nijak komentovány 

(ačkoliv by si tento komentář jistě zasloužily).  

Pro účely obhajoby by si autorka mohla připravit odpovědi na tyto otázky, které 

vyplynuly z praktické části: a) Pokud žáci v rámci některých lekcí kladli otázky, co se stalo 

v případě, že odpověď na ně nebylo možné nalézt v textu? b) Měli žáci pro jednotlivé 

výstupy (plakáty, prezentace apod.) stanovena kritéria, podle nichž měli postupovat a dávat 

zpětnou vazbu? c) Když si žáci v lekci o Karlu IV. (s. 52-55) odhadovali, o čem text bude, 

na základě titulků, ilustrací atd., vraceli jste se po přečtení článku ke jejich původním 



odhadům? d) Reflektovali jste v lekci o Olympijských hrách (s. 56-62) po dočtení článku 

myšlenkovou mapu vytvořenou v úvodu hodiny? e) Proč jste v lekci o Unikátních rostlinách 

(s. 90 – 95) zařadila vyhledání a okomentování věty do závěru lekce (do fáze reflexe)? f) 

Jakou jinou evokaci, která by nevycházela ze znalosti pojmu, byste mohla zvolit pro lekci o 

Bermudském trojúhelníku (s. 121-127)? g) Lze účelně využít metodu čtení s předvídáním 

při četbě naučných textů? V čem se toto předvídání liší od předvídání u beletristických 

textů? 

Na s. 102 se objevuje terminologická nepřesnost při pojmenování typu otázek, 

nejedná se o otázky ano, ne, ale o otázky zjišťovací.  

 U monitorovacího šetření není popsán vznik a složení dotazníku (na co která 

otázka míří), není vysvětleno, jak autorka zajistila srovnatelnost obou verzí výzkumného 

dotazníku. Výsledky monitorovacího šetření jsou komentovány jen sporadicky, ačkoliv 

nabízejí mnoho zajímavých zjištění. Čtenář se nedozví, co žákům činilo největší potíž, ve 

které oblasti se zlepšili. Autorka se nezamýšlí nad příčinami, které vedly k tomu, že jeden 

z žáků se oproti původnímu výkonu zhoršil. 

 Přínosem práce je i příklad žákovského portfolia nacházející se v příloze č. 6. 

 K formální stránce práce: Na s. 20 se objevila chyba v poznámkách citací. 

Nejprve je v textu označena poznámka č. 11, pak č. 19, ta už je ovšem bez poznámky pod 

čarou, byť zdroj informací je nejspíše stejný.  A. Vrňáková několikrát v textu nevhodně 

použila sloveso vyučovat v souvislosti s cíli (viz s. 21, s. 41, s. 139). Učitel cíle nevyučuje, 

ale vytváří ve výuce takové situace, aby žáci mohli vytčených cílů dosáhnout. Autorka 

zaměnila slovesa přehodnotit a vyhodnotit (či zhodnotit): „…protože pouze člověk znalý 

světa dokáže správně přehodnotit všechny vnější podněty“ (s. 24). V celé práci (včetně 

seznamu) autorka nepřesně cituje internetové zdroje (chybí např. datum a další potřebné 

náležitosti).  

 Práce je psána poměrně kultivovaným jazykem a stylem. 

 

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.  

 

 

V Praze dne 4. 6. 2013                                     ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


