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Předložená práce je dokladem toho, jak se uchazečka pro své profesní zdokonalení zmocňuje pojmu
„předvídání“ a jeho uplatnění jako čtenářské strategie.
S velkou pečlivostí a porozuměním prostudovala odborné prameny, ne vždy snadno u nás dostupné,
a porovnala různá vymezené pojmů čtenářské strategie a předvídání. Obecné poznatky pohotově 
propojuje s praktickými okolnostmi a důsledky ve výuce.Oceňuji, že se vícekrát zabývá 
porovnáním pojmů blízkých – kolem předvídání například vysuzování, kolem vyprávění též příběh. 
(Právě u toho však by měla u obhajoby podat lepší vymezení všech souvisejících pojmů: vyprávění 
-vypravování - příběh i slohový útvare.)  Pro její profesní budoucnost považuji za slibné i to, že 
sleduje provázanost strategií navzájem – uvědomuje si, že je sice můžeme popsat, vytvořit jejich 
model, ale že realita čtení je komplexní. Také to, že bere v úvahu jak přínosy určité strategie, tak 
možná rizika, svědčí o tom, že uchazečka myslí na praxi.
Zároveň má stále na mysli činnost učitele, nejen čtenáře: proto se obšírně zabývá hledáním a 
výběrem vhodných textů, a stanoví si kritéria. (Do nich jí nepronikají cizí prvky, například kritéria 
daná cíli gramatickými nebo pravopisnými, jak se často ve škole stává.)
Tereza si také vyhledala vhodné metody či postupy, které je dobré použít, když se děti  mají naučit 
určitou strategii používat. Postupy cituje ze zahraničních i domácích publikací, ale v empirické části
práce si vše prověřuje provedením vlastních lekcí. Oceňuji, že o třídách, v nichž hodiny realizovala,
si zjistila maximum informací – o jejich čtenářské zkušenosti, průpravě atp.  . V analýze 
provedených hodin pak reflektuje jak výběr textu, tak výkon žáků, ale také účinnost vlastního 
jednání učitelky.. Vše dokládá příklady žákovských prací.  Je důležité, že nezapomněla po každém 
rozboru hodiny si promyslit „alterace“, tedy možnosti pro zlepšení napříště. A dále vyvozuje z lekce
závěry, v nichž se nevyhýbá ani nezodpovězeným otázkám.
Na str. 69 začíná Závěr empirické části, v němž si Tereza ujasňuje, co zjistila, ale také to o čem (se) 
málo ví. Její uvažování nad vlastní zkušeností a studiem je dobře a velmi přínosně koncentrováno v 
sérii otázek, které nakonec připravila pro případné čtenáře a další, například učitele v praxi.. 
Samozřejmě, že čtenář, který si neprošel podobným procesem hledání jako Tereza, bude na otázky 
odpovídat stěží, ale jakou součást DP jsou velmi dobrým dokladem toho, že uchazečka vnikla do 
problematiky informovaně a bádavě.
Navrhuji hodnotit práci jako výbornou.
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