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Rozsáhlá práce A. Vrňákové obsahuje jednak množství textu popisujícího různé 
metody z programu RWCT, jednak 15 výukových příprav pro práci s naučnými texty. 
Autorka se poučila v dostupných materiálech o čtenářské gramotnosti a o 
požadavcích školských dokumentů, a své poznatky aplikuje na práci s naučnými 
texty. To je třeba ocenit, protože v tom je naše školství poněkud pozadu  a žáci to 
velmi postrádají. Uchazečka věnuje mnoho stránek vymezování základních pojmů 
(na ty by bývalo vhodnější prostě poukázat bibliografickým odkazem a pojednávat 
jen to, nakolik byly důležité pro její práci na koncepci výuky, na textech a přípravách, 
případně na hodnocení práce. Důležité jsou pasáže, kde se autorka pustila do aplikace 
poznatků obecných na oblast naučných textů (s. 18-19).
Autorka si uvědomuje rozdíl mezi používáním metod a vyučování té které metodě, 
což jí umožní lépe vyhodnocovat výsledky práce žáků – spolehlivost hodnocení se 
zvyšuje, když žáci už umějí metodou pracovat.
Od s.29 do s. XX podává autorka popisy metod, převzaté z příruček. Zde bych byl 
očekával větší propojení s její zkušeností z výuky – jinak si můžeme radši číst 
původní prameny.
V praktické části postupuje autorka dost systematicky, její přípravy hodin vytyčují 
téma (které je popsáno tak, že v něm jsou obsaženy nosné myšlenky nebo pojmy – 
mohly tu být také zásadní otázky daného tématu)..  Hodiny mají strukturu E-U-R, což 
je pro naučnou četbu výhodné. Oceňuji, že výuka směřuje nejen k poznatkům, ale 
také k hodnotám a postupům žáků.  Objem otázek k textu a aktivit nabízených v 
přípravě je dost velký, možná se nezvládne v běžné vyučovací hodině, to však nevadí 
– je to záloha pro práci, pro přizpůsobení hodiny stavu třídy. DP obsahuje také 
mnoho pracovních materiálů, dobových nebo naukových zobrazení, pracovních listů 
pro žáky – hodiny jsou tedy aplikovatelné do výuky jich učitelů – ti si však jistě 
upraví obsah podle svého.
Výuka vede žáky k aktivitě, k samostatnému hledání a zkoumání informací i k 
vyvozování závěrů. 



Jako jistý nedostatek vidím to, že autorka čerpala výchozí texty z poměrně úzkého 
okruhu popularizačních časopisů, a v nich se nijak netkla toho, že např. Časostroj 
podává věcné informace dosti zřetelně bulvárními novinářskými postupy. Žáci 
takovou četbu znají a je oblíbená (např. Děsivé dějiny atp.), avšak v hodinách 
nevidím nikde to, že by učitel se žáky o tomto rozporu mezi solidním badatelským 
zájmem a honbou za skandálními odhaleními reflektoval. Ignorovat to dlouhodobě by 
znamenalo utvrzovat žáky v pocitu, že věda a vědění jsou také jakousi zábavou z lovu 
na šokující nepatřičnosti atp. To uchazečka asi objasní. Některé zdroje však 
umožnující badatelské vzrušení jinak:  Junior předkládá pohled na svět okem mouchy 
(s. 98). 
Oceňuji, že uchazečka popisuje, jak probíhala její výuka u žáků 4.-5. ročníku, včetně 
nesnází plynoucích z návyků, které v dětech vypěstovala dosavadní málo bádavá 
výuka (s128n).Bylo by dobré uvést, jak uchazečka pracovala s otázkami, na které 
texty žákům nepřinesly yodpovědi.
Postřehy o provádění výuky, a také vhled do konstruování hodin považuji za přínos 
této DP. Práci by byl prospěl jistý nadhled nad šíří materiálů, přísnější výběr 
informací, citací i textů, které autorka volila. 
Navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou, pokud bude obhajoba excelentní, lze 
hodnotit  i jako výbornou.
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