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Diplomová práce Lucie Krpatové „Čtenářský zážitek“ v kontextu školního vzdělávání se 

z hlediska širšího kontextu vyjadřuje k rozvoji čtenářských dovedností ve výuce českého 

jazyka a literatury na základní škole. Diplomantka se zabývá čtenářským zážitkem jako 

fenoménem, který má potenciál výrazně ovlivnit průběh vzdělávacího procesu ve vztahu 

k rozvoji čtenářské gramotnosti, tedy jedné z klíčových součástí funkční gramotnosti, 

potažmo celého vzdělávacího systému. 

Autorka rozvrhla strukturu diplomové práce do tří základních částí. První část se zabývá 

čtenářským zážitkem, ve druhé jsou předmětem zpracování metody práce se čtenářským 

zážitkem ve výuce, třetí část pak přináší konkrétní návrhy na práci se čtenářskými zážitky  

v 6. ročníku základní školy. Jak vyplývá ze struktury diplomové práce, její autorka si vymezila 

jako cíl práce hledání odpovědí na otázku postavení čtenářského zážitku v didaktickém 

kontextu. V rámci řešení diplomové práce se pokouší zmapovat didaktickou literaturu 

k předmětnému tématu, zároveň hledá konkrétní cesty k naplnění čtenářských zážitků ve 

vyučovacích hodinách českého jazyka a literatury, jmenovitě v 6. ročníku základní školy, kde 

se podle vlastních slov (s. 10) může opřít o přímou pedagogickou zkušenost. Tematické 

rozložení diplomové práce odpovídá záměru práce, přičemž zvláštní pozornost je věnována 

rovněž širšímu kontextu, v němž se čtenářský zážitek uplatňuje jako podstatný fenomén 

vzdělávacího procesu – tedy literárnímu vzdělávání, výuce na základní škole a četbě.    

Pojem čtenářský zážitek není v odborné literatuře jednoznačně vymezen. Autorka diplomové 

práce si inovativně vypomáhá odvozením pojmu čtenářský zážitek od definice pojmu zážitek 

v psychologii. Čtenářský zážitek pak definuje jako „duševní jev, který jedinec prožívá (tj. 

vnímání, myšlení, představivost) na základě čtení textu. Je vždy vnitřní, subjektivní, citově 

provázaný, hromadí se celý život a skládá jednoduché duševní bohatství člověka“ (s. 12). Od 

tohoto vyjádření čtenářského zážitku je poté odvozena celá kapitola, která se vedle 

předmětného pojmu zabývá i literárním vzděláváním, výukou na základní škole a četbou. 

Celá kapitola bohužel působí velmi nevyrovnaným dojmem. Subkapitola Výuka na základní 

škole je nejslabší pasáží celé diplomové práce, navíc je z hlediska záměru práce celkem 

nadbytečná. Aktuální problémy ovlivňující výuku českého jazyka a literatury jsou de facto 

redukovány na ztrátu zájmu žáků o čtení v konkurenci „televizí, počítačů, tabletů, mobilních 

telefonů a podobných věcí“ (s. 29) a na sníženou schopnost žáků soustředit se. Některá 

tvrzení jsou přitom velmi diskutabilní. „Rozdíly v úrovni třídy přináší komplikace. Dříve se 

učitelé zaměřovali na střed, průměr třídy. Ten je nyní oslaben, a tak vedle sebe v šesté třídě 

sedí v lavicích žáci se čtenářskými dovednostmi žáků osmé třídy a na opačném pólu žáků 

čtvrté třídy. Po základoškolském učiteli se vyžaduje, aby k jednotlivým žákům přistupovali 



individuálně, a tak musí vymýšlet způsoby, jak sloučit výuku žáků s odlišnými dovednostmi v 

jedné třídě a zároveň zajistit, aby ti „lepší“ nestrádali a „slabší“ zvládli učivo.“ (s. 29). 

Citovaná pasáž jednak vyjadřuje základní distribuci rozložení žáků z hlediska jejich studijního 

potenciálu v každé běžné třídě základní školy (a tak tomu bylo i v minulosti), jednak je 

v současné době zřejmé, že právě soustředění učitelů na tzv. střed je velmi neefektivní 

metoda, která nedovoluje rozvíjet potenciál „dobrých“ i „slabých“ žáků, tedy všech mimo 

tzv. střed. To lze zásadně ovlivnit právě individuálním přístupem ke vzdělávacím potřebám 

žáků. Tvrzení, že „problémem, se kterým se učitelé českého jazyka a literatury potýkají, je 

snížená doba soustředění a výrazně zhoršená koncentrace žáků. Stále častější jsou situace, 

kdy po 5–8 minutách nastávají problémy a žáci nejsou schopni udržet pozornost ani přes 

napomínání vyučujícího“ vyvolává představu, že napomínáním lze prodloužit schopnost 

žákova soustředění, opět se nejedná o mimořádný stav. Schopnost plného soustředění žáka 

6. třídy základní školy se počítá na minuty, poté soustředění postupně upadá. Není možné 

předpokládat, že žák vydrží být plně soustředěný po celou dobu vyučovací hodiny nebo 

aspoň její podstatnou část.       

Podobně nepotřebná je z hlediska celku diplomové práce subkapitola Problémy začínajícího 

učitele v hodinách literatury na základní škole, kterou by bylo možné charakterizovat spíše 

jako vzpomínku na počátky autorčina působení na základní škole. Pro diplomovou práci tato 

subkapitola nepředstavuje žádný pozitivní vklad. 

Navazující kapitola Metody práce se čtenářským zážitkem v kontextu školního vzdělávání je 

naopak nejzdařilejší částí diplomové práce. Autorka se zde zabývá výčtem různých metod 

práce se čtenářským zážitkem při výuce literatury a hodnotí jejich možný přínos. Stranou 

pozornosti nezůstává čtenářský deník v jeho různých metodicky moderních variacích, 

autorka zmiňuje myšlenkové mapy, čtenářské dílny a řadu dalších metod podporujících 

čtenářské zážitky, včetně současných metod a postupů souvisejících s  kritickým myšlením a 

dalšími inovativními přístupy k rozvoji čtenářských dovedností.  

Právě na čtenářský deník a další formy tzv. čtenářských zápisů je orientována kapitola 

obsahující konkrétní návrhy na práci se čtenářskými zážitky v 6. třídě. Řízené čtení Petiškova 

Prométhea je přitom inspirativnější než čtení s předvídáním s využitím textu J. K. Rowlingové 

Fontána příznivé sudby. Nicméně obě tyto ukázky dobře ilustrují autorčinu snahu o hledání 

koncepčních cest k problematice využití čtenářského zážitku ve výuce.   

Ze zpracování teoretických východisek i praktické části diplomové práce vyplývá dostatečná 

autorčina erudice na poli literárněvědném i didaktickém, autorka se zároveň pokouší uplatnit 

i vlastní pedagogickou zkušenost, byť právě ve výše kriticky nahlížených subkapitolách se 

projevuje spíše pedagogická nezkušenost. Autorčino vnímání dané problematiky může být 

ovlivněno i pohledem ostatních členů pedagogického sboru školy, ve které autorka půs obí. 

Školské prostředí, které je typické svou převažující konzervativností, totiž poměrně často 

produkuje paušální a zjednodušené hodnocení určitých jevů, např. neustále se snižující 

potřeby žáků číst, neschopnosti soustředění, až devastující vliv elektroniky na žáky apod.  



Významnou slabinou práce je jazykové zpracování. Autorka často překračuje hranice 

odborného stylu ke stylu publicistickému či prostě sdělovacímu, ve výše uvedených kriticky 

reflektovaných subkapitolách pole odborného stylu téměř úplně opouští. Příkladem budiž 

následující pasáž: „V září 2018 jsem začala učit na Základní škole Charlotty Masarykové v 

Praze. Jedná se o menší základní školu (do 350 žáků). Škola se prezentuje důrazem na 

individuální přístup k žákům, který je podpořen menším počtem žáků ve třídě (kolem 

dvaceti). Právě na problém individuálního přístupu k žákům jsem narazila ještě před 

začátkem školního roku. Ačkoli jsem věděla o nástrahách inkluzivního vzdělávání a byla 

upozorňována na to, že mezi žáky ve třídách jsou velké intelektuální rozdíly, do reality mě 

dostaly až podklady, které jsem ke každé třídě dostala. Složení přidělené šesté třídy o dvaceti 

žácích je následující: tři žáci s individuálním vzdělávacím plánem, čtyři s pedagogickou 

podporou a jedna nadaná žákyně. Po přečtení doporučení od třídního učitele jsem dospěla 

k přesvědčení, že v kombinaci s individuálním přístupem k žákům je to nad síly jediného 

učitele.“ (s. 30)   

Autorka opakovaně používá slovesa v 1. osobě jednotného čísla: „s pojmem se setkávám“  

(s. 10); „myslím si, že“ (s. 12), „s  tímto názorem se ztotožňuji“ (s. 12-13); „se zde pokusím 

shrnout“ (s. 13); „pokusím se o vlastní pojetí“ (s. 16); „nyní se zaměřím na výstupy“ (s. 19);  

„k problematice čtenářské zážitku musím ještě“ (s. 22); „můžu konstatovat“ (s.  27) a mnohá 

další místa. Přitom v některých částech diplomové práce je užito 1. osoby čísla množného: 

„To ponecháme jiným, budeme označovat“ (s. 39), někde dochází i k bezprostředně 

navazujícímu prolínání: „vynecháme, budu se věnovat“ (s. 50). Tyto nedostatky signalizují ne 

zcela zvládnuté „řemeslné dovednosti“ psaní odborného textu.  

Podobně působí i vcelku často se opakující drobné jazykové překlepy a nepřesnosti: „posední 

výstup“ (s. 22); „díky se nimž mohou lidé“ (s. 23); „v klíčivých slovech“ (s. 23); „v tradičních 

přístupech jsou výstupy především o poznatcích kunsthistorických“ (s. 32); „kompetenci 

vymezuj“ (s. 40); „pracovat na takovém klima ve třídě“ (s. 48) aj.  

Určité výhrady lze vznést i vůči používané terminologii. Na základních školách jsou vzděláváni 

žáci (vymezeno školským zákonem), nelze je tedy na úrovni odborného textu libovolně 

zaměňovat za studenty nebo děti (s. 24 a další). Stejně lze pohlížet na neterminologické 

výrazy „probíráme učivo“ (s. 70), „kniha, na kterou měl referát“ (s. 78). 

Standardním způsobem pracuje autorka s podkladovými pedagogickými dokumenty i 

odbornou literaturou.  

Diplomovou práci Lucie Krpatová hodnotím jako průměrnou.  

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobrý. 

15. ledna 2019, František Brož 


