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Cíl práce, její účel a směřování 

Lucie Krpatová si jako téma své diplomové práce zvolila otázku čtenářského zážitku 

ve školním kontextu. Motivace k takto pojatému tématu vycházela ze dvou zdrojů, jedním 

byla reflexe vlastní zkušenosti žákyně se způsobem vzdělávání v literární výchově na 

základní a střední škole, druhým byla snaha určitým způsobem přistupovat k věci jako 

učitelka. Diplomantka již v současné době působí jako učitelka 6. ročníku základní školy, 

proto hlavní směr práce byl dán především orientací na praxi a praktické aspekty 

problematiky.  

Čtenářský zážitek a jeho reflexi chápe Lucie Krpatová jako významný,  ne-li hlavní 

faktor pro žákovskou motivaci ke čtení. V textu práce si klade následující otázky: „Co 

čtenářský zážitek představuje v didaktickém kontextu? Jak je s pojmem čtenářský zážitek 

nakládáno v kurikulárních a pedagogických materiálech? Jak čtenářský zážitek souvisí s 

četbou pubescentů? V čem spočívá čtenářsky pojatá literární výchova?“ 

Práce se stručně a okrajově zmiňuje o didaktické literatuře k problematice, která je 

dostupná v českém prostředí. Primárně se ale soustředí na to, jak se „čtenářským zážitkem“ v 

hodinách českého jazyka a literatury pracovat, jak souvisí čtenářský zážitek s fenoménem 

deníků z četby, jak s deníkem z četby nakládat v současné době apod. Shrnuje dostupné a 

možné metody práce s textem, nabízí konkrétní návrhy a komentáře, jak ve výuce zacházet s 

četbou vybraných (spíše tradičních) textů.  

Součástí práce je i deskripce kurikulárních dokumentů z pohledu čtenářského zážitku, 

v tomto ohledu bych chtěla ocenit zejména snahu o kritické čtení ŠVP své kmenové školy 

Podkovička, protože tímto diplomantka ukazuje, že pouze automaticky nepřejímá a nepřijímá 

to, co je stanoveno, ale že se může zasadit v této oblasti i o změny ku prospěchu věci.  

 Jak již bylo zmíněno, práce je orientována zejména prakticky, i proto není příliš 

prostoru věnováno odborné literatuře z oblasti literární teorie. Mohlo by to být chápáno jako 

deficit, ale vzhledem k hlavnímu cíli práce, je to pochopitelné. V oblasti literatury didaktické 

se pak podle mého soudu naráželo na problém, jaké práce tohoto charakteru vznikají 

v českém kontextu a s kterými je možné vést smysluplný dialog. Diplomantka dostupnou 



literaturu spíše shrnuje a parafrázuje, ukazuje určitý přehled literatury k problematice, ale 

nevymezuje se k ní kriticky.  

Styl textu je obecně spíše esejistický než odborný, což souvisí myslím i s praktickým 

zaměřením práce. V některých partiích je patrné, že se autorce zcela nepodařilo vybalancovat 

styl odborný a styl spíše rozvolněný do publicistického nebo individuálního. 

 Co považuji za zajímavé a v didaktickém kontextu hodné dalšího případného 

rozpracování, je rozdíl mezi aktuálním (resp. bezprostředním) a finálním čtenářským 

zážitkem. Je škoda, že této problematice nebylo věnováno více pozornosti.  

Z textu práce je také patrné, že autorka bude prosazovat čtenářsky pojatou literární 

výchovu a vzhledem ke skupině žáků, s nimiž pracuje, je schopna reflexe toho, jaké žáky má 

před sebou. Za nejcennější pasáže z celé práce považuji ty, v nichž diplomantka reflektuje 

dosavadní vlastní zkušenost, ač lze namítnout, že jí tato reflexe úplně neposloužila 

k rozpracování vlastní didaktické metody. V závěrečné části práce „Konkrétní návrhy metod 

práce se čtenářským zážitkem“ bych čekala větší invenci a pestrost, zdá se mi, že pracuje s již 

známými metodami, které absorbovala, a ty se snaží rozpracovat (např. řízené čtení, čtení 

s předvídáním apod.)  

Musím bohužel konstatovat, že diplomové práci by prospělo ještě alespoň jedno čtení 

a editování, nelze si nevšimnout překlepů nebo určitých stylistických neobratností.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše uvedenému ji navrhuji hodnotit 

známkou dobře.  

 

V Praze 15. 1. 2019       Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. 


