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Otázky, podněty k obhajobě:  
V teoretické části je uvedeno, že někteří autoři se domnívají, že kritický myslitel dokáže 
odhalit špatné argumenty i bez znalostí tématu, kdežto jiní považují znalosti a teorie za 
nezbytné pro kritické myšlení. K jakému postoji se – i vzhledem k diskuzi o současném 
zaměření výuky a školství – přikláníte? 
V diskuzi jsou prezentovány limity výzkumu, co se týče kvality vyškolení v programu Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení a její odlišnosti mezi jednotlivými pedagogy zahrnutými do 
výzkumu. Jak velké předpokládáte, že v tom mohou být mezi učiteli rozdíly, a jaká další rizika 
vnímáte spojená s interindividuálními rozdíly v osobnosti a přístupu pedagogů? 
 
 
 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    
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Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy  X   

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
V práci jsou velmi podrobně popsány nejrůznější metody pro rozvoj kritického myšlení, 
přestože je výzkumná část zaměřena na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 
není zde podrobněji uvedeno, které konkrétní metody a postupy obsahuje a v čem a jak 
konkrétně jsou učitelé do programu zaškoleni. 
Pro realizaci výzkumu v navržené podobě by bylo náročné zejména získání, resp. vytvoření 
seznamu pedagogů, kteří byli v metodě vyškoleni, ale také pro kontrolní skupinu – 
s informacemi o jednotlivých charakteristikách (věk, vyučovaný předmět, velikost třídy atd.). 
Bylo by přínosné v příloze uvést znění plánovaného výzkumného nástroje - Halpernové test 
hodnocení kritického myšlení, byť zatím v anglické verzi. 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Práce zevrubně zpracovává téma kritického myšlení, kritického myšlení ve vzdělávání a 
způsobů jeho rozvoje (nejen) na střední škole. Vychází přitom z bohatého množství 
aktuálních i zahraničních zdrojů, jsou dokonce zahrnuty výzkumy a příspěvky i z dalších částí 
světa, nejen angloamerické literatury. Text je velmi čtivý. 
V rámci diskuze navrženého výzkumu autorka dobře promýšlí možné limity a rizika práce. 
Realizace výzkumu v navržené podobě z hlediska získání seznamu pedagogů by byla náročná. 
  
 
Jana Odvárková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 12. 6. 2017       podpis 


