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Uchazečka se v oblasti kladení otázek poučila z mnoha odborných pramenů, což ve 
své DP dokládá rozsáhlou vstupní částí práce. Někdy se dá říci, že nemusela do DP 
vnášet celé pasáže z učebnic psychologie, pokud nejsou zaměřeny přímo na tázání, 
ale bylo jistě užitečné je číst a pro další práci byly nutné. Od Str. cca 22 jsou však 
odborně-teoretické informace zaměřeny už na tázání u dětí, a to je náležité. 
Uchazečka se také poučila z příručky A.Tomkové, a zdá se, že přejímané informace 
pochopila dostatečně – dokáže je propojovat s činnostmi dětí. Pro praktickou část DP 
však zde vyvstává otázka, zda je nebo není možné klást rovnítko mezi „metody 
kritického myšlení“, jak některé metody autorka nazývá, a mezi kladení otázek. Byl 
bych v práci rád našel odpověď na to, jak významnou pozici kladení otázek při 
porozumění slyšenému textu otázky hrají a čím to je. Snad to uchazečka objasní.
Další otázkou je to, jaké propojení autorka vidí ve svém návrhu programu mezi tím, 
jaké otázky klade učitelka, a jaké kladou samy děti.
V autorčině pedagogickém experimentu byly vytčeny dílčí cíle (s.49), které však už 
jsou jiné než ty, které byly spojeny s otázkami. Jak tedy souvisí provedený 
experiment s hlavním cílem DP?
Považuji za cenné, že se uchazečka podrobně zabývá „čtenářskou historií“ každého 
zkoumaného předškoláčka. Bylo by vhodné, aby u obhajoby doplnila, čím byly tyto 
detaily o zázemí dětí pro ni přínosné.
Oceňuji také, že autorka si stanovila hodnoticí kritéria experimentu. Jen by bylo 
dobré upřesnit, proč je odpověď podle životní zkušenosti méně hodnotná než 
odpověď z textu (s. 55) 
Autorka by mohla také vysvětlit, jak její způsob volby otázek podle úrovní Bloomovy 
taxonomie vyhovuje potřebě klást otázky tak, aby pomáhaly dětem k porozumění a 
pochopení textu. Na s.61 to působí trochu tak, jako by se autorka přiměla utvořit 
otázky podle taxonomie, ale neukazuje, že právě tyto otázky jsou důležité i obsahově, 



k určitému konkrétnímu textu.
Autorka by měla obhájit, proč zjišťovala dětské porozumění textu hned při četbě 
nebo po četbě, ale fázi reflexe provedla s dětmi až po té – očekával bych, že reflexe 
bude teprve soužit řádnému pochopení textu – možná proto jsou výsledky na s. 68-71 
poměrně  slabé? Zvládnutých odpovědí bylo méně než polovina, z toho samostatně 
zvládnutých sotva třetina. Nebo byly otázky moc složité na tak malé děti? Na s. 47 
scházejí kritéria pro kvalitu učitelčiných otázek, nebo aspoň projev toho, že autorka si 
je vědoma, že její otázky nemusejí být na vyhovující úrovni – možná že nízký 
výsledek o tom svědčí?
Za hlavní přínos DP považuji to, že na základě svých zkoumání autorka vyhodnocuje 
úroveň pochopení u jednotlivých dětí. Škoda, že procentuální výsledky patrně 
považuje za validní – ale při tak malém počtu otázek i respondentů je jistě vliv 
různých okolností tak velký, že na čísla vůbec spoléhat nemůžeme. Cennější je pak 
provedené pozorování dětí, citace jejich výroků (ty jsou až v příloze), a učitelčino 
poučení sebe samé v tom, jak na tom dítě je a co pro něj má dělat dál.
Otázky dětí v příloze 2 by si možná zasloužily dalšího rozboru ve vztahu k textu: 
možná že jimi, ač vpadají dosti „uzavřeně), děti prostě ohledávají své porozumění, 
potřebují se jimi vrátit k úseku textu, kterým jim nebyl jasný, a sama formulace 
otázky není tak důležitá. Dítě se možná netrefuje obsahově a formulačně, ale má 
potřebu se znovu obírat určitou pasáží.
K závěrům práce: vzhledem k tomu, že autorka neměla možnost pracovat s kontrolní 
skupinou dětí, bude těžké tvrdit, že došlo k zlepšení vlivem použitých metod. Je 
docela možné , že děti do lepšího stavu dostárly, nebo že by se k němu dostaly i 
jinými metodami.
Cením si toho, že autorka si je vědoma metodologických omezení svého 
minivýzkumu (s.91). Zajímalo  by mě, za jak spolehlivé považuje autorka své závěry 
o zlepšení soustředěnosti dětí nebo o potěšení z četby (s.92)
K rodičovskému dotazníku bych rád zvěděl, zda rodiče mohli otázkám porozumět – 
jak široká je např. otázka, zda pozorují u svého dítěte zájem o četbu knih. Kolik 
zájmu už je „pozoruji ho“? Atp. Bylo by také zajímavé, jak by se vyhodnocoval vliv 
výběru domácí četby na připravenost dítěte k práci s textem (u tak malé skupinky dětí 
by se to dalo zvládnout).

V práci projevila uchazečka mnoho zájmu, odborné píle i schopnosti dávat poznatky 
do souvislosti mezi teorií a praxí. Pokud u obhajoby objasní některé požadované 
otázky, může být hodnocena jako výborná.

V Praze dne 29.2. 2013                                     ….………………………….
                                                                                   Podpis 


