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Monika Hautková si pro diplomovou práci vytyčila nelehký úkol – zmapovat určitý segment 

literární produkce určené dětským čtenářům věkové kategorie 10–11 let, tedy většinově 

žákům 5. třídy základní školy. Autorka si zjevně uvědomuje obtížnou uchopitelnost takového 

vymezení, když sama zdůvodňuje výběr titulů tím, jakou čtenářskou určenost doporučující 

sami nakladatelé, a volí spodní hranici 9 let. Čtenářské dovednosti a zkušenosti na konci 

prvního stupně mohou být na velmi různé úrovni rozvoje v závislosti nejen na konkrétní 

škole, kterou žáci navštěvují, ale také vzhledem k jejich sociálnímu zařazení, resp. 

k sociálnímu statusu jejich rodin. Na této úrovni vymezení předmětu diplomové práce je tedy 

východiskem „mimoliterární“ hledisko, autorka se jednoznačně dostává na pole 

sociologických kategorií a je jen škola, že se nepokusila alespoň v úvodní charakteristice o 

sociologickou kategorizaci témat (s oporou v základní sociologické a zejména pedagogické 

odborné literatuře), s nimiž chce pracovat. 

Úvodní část diplomové práce postrádá jedno zásadní zdůvodnění. Kritérii autorčina výběru 

byly cílová skupina žáků, problematická témata a rok vydání 2010. Potud je to v pořádku. 

Nicméně jedno důležité zdůvodnění chybí – proč jsou vybrána zásadně díla z domácí literární 

produkce, a je tak zcela opominuta překladová literatura. Autorka jistě měla řadu 

pochopitelných důvodů k tomu, aby se překladovou literaturou nezabývala, ale bylo by 

vhodné tento výběr okomentovat, zdůvodnit. Zde zůstal určitý nevyužitý potenciál práce – 

nikoli v tom smyslu, že by se měla zabývat i překladovou literaturou, protože při tomto 

tematickém zaměření by diplomová práce narostla do těžko akceptovatelných rozměrů, ale 

především proto, aby bylo patrné, proč autorka tento přístup zvolila. K úvaze, že uvedené 

zdůvodnění by bylo vhodné, vybízí i sám název práce, který začíná slovem Literatura…, nikoli 

Česká literatura.   

Diplomová práce je de facto složena ze dvou částí. První tvoří autorské medailony a 

charakteristiky jednotlivých titulů, které autorka zvolila jako reprezentativní z hlediska 

literatury reflektující společensky závažná témata. Mezi taková témata autorka řadí různé 

problematické vztahy v rodině, hendikep, dítě – outsider. V této části práce autorka 

předkládá stručné medailonky autorek a autorů, jejichž knihy byly vybrány jako předmět 

zpracování diplomové práce. Medailonky mají charakter stručných slovníkových hesel a 

potřeby diplomové práce, tedy určitou sumarizaci a zároveň stručné představení zařazených 

autorů, plně pokrývají. 

Následují charakteristiky jednotlivých titulů, s nimiž autorka pracuje. Tato část práce může 

být podstatná pro potenciální uživatele, protože umožňuje získat základní poznatky o dané 



knize, udělat si určitou představu o ní, pokud s ní uživatel nemá žádnou čtenářskou 

zkušenost. Sympaticky působí snaha diplomantky i v této části práce dokládat vlastní tvrzení, 

zpravidla interpretačního charakteru, konkrétními textovými citacemi, čímž zvyšuje 

didaktický potenciál diplomové práce. To přináší pro uživatele práce, kterými budou vesměs 

učitelé, otevírání dalších pobídek k práci s konkrétními texty ve výuce. V tomto bodu spočívá 

velmi cenná, byť nedeklarovaná, a tedy skrytá možnost, jak využít diplomovou práci v praxi 

škol. Zkušenému učiteli totiž mohou autorčiny citace a práce s nimi přinášet další inspiraci 

k využití konkrétního textu ve výuce, nejen ve formě pracovních listů, které tvoří druhou 

podstatnou část diplomové práce. 

Každý pracovní list v diplomové práci je doplněn metodickým listem, který vedle 

očekávaného řešení úloh v pracovním listu obsahuje popis úloh z hlediska jejich účelu, 

případně metodické doporučení. Na tomto místě se často projevuje autorčina nejistota, 

která má vnější výraz v použitých formulacích, kdy autorka volí pro zachycení námětů k práci 

ve výuce formulace v kondicionálu. Tato nejistota je pochopitelná, autorka nemá dostatek 

pedagogických zkušeností k tomu, aby se „odvážila“ námět vyjádřit formou doporučení, 

která je ale v případě metodických materiálů obvyklá, a také účinnější. Konstrukce 

pracovních listů je standardní, patrná je odborná poučenost diplomantky v oblasti celkové 

koncepce pracovních listů i v základech konstrukčních zásad vývoje úloh. Ke cti budiž autorce 

připočteno, že pojetí pracovních listů primárně směřuje k rozvoji čtenářských dovedností. 

Takto pojaté pracovní listy se tak mohou stát účinným nástrojem rozvoje těchto dovedností 

žáků. 

Solidní úroveň celkového zpracování občas narušuje přílišná složitost konstrukce zadání pro 

žáky, která se projevuje mimo jiné nedodržením zásady jeden požadavek na žákovy 

dovednosti = jedna úloha: Maja svůj příběh vyprávěla jako pohádku, co se podle tebe stalo s 

jejími rodiči ve skutečnosti? (s. 80) Ukázky pochází z knihy Trable s tátou, proč myslíš, že jsou 

vypravěčka a maminka smutné? (s. 84) Zamysli se nad vypravěčem tohoto textu, jaký je jeho 

přístup k Filipovi a k celé situaci? (s. 87) Filip vymyslel radikální řešení jeho problému. Zamysli 

se a vymysli, jak by se dala situace řešit jinak, rozumněji. (s 87) Vypiš z textu popis profesora 

Neptuna a podle toho ho namaluj. (s. 98) Tato ukázka je z knihy Můj brácha Tornádo, proč 

myslíš, že ji autorka takto pojmenovala? (s. 112) Poměrně řídký je výskyt formulačně 

kostrbatých, případně nejednoznačných formulací zadání, např.: Víš, k čemu slouží Linka 

bezpečí? (s. 72). Při takovém zadání musí učiteli stačit žákova odpověď vím/nevím – přesně 

na to se zadání táže. Konstrukčních nedostatků tohoto typu obsahují pracovní listy 

zanedbatelné množství vzhledem ke skutečnosti, že při vývoji podobných metodických 

materiálů hraje velkou roli přímá pedagogická zkušenost.    

Pravděpodobně nepozornost stojí za absencí úlohy 6 v pracovním listu (s. 104), přičemž 

metodický list na tutéž úlohu odkazuje. Autorka diplomové práce také narazila, byť 

pravděpodobně mimoděk, na problém zastarávání určitého typu úloh. Příkladem zde budiž 

úloha Uveď nějaké známe osobnosti, které měly také autismus. Pomiňme zde dvojí možný 



výklad zadání, důležitější jsou odpovědi v metodickém listu. Van Gogha a Beethovena nelze 

zpochybňovat, ale při uvádění Grety Thunbergové jako modelové odpovědi je potřeba zvážit 

riziko, že při případném užití pracovního listu uživatelem např. v následujícím školním roce se 

může stát, že pro absolutní většinu žáků bude toto jméno neznámým (tento faktor nelze 

nikdy dopředu u současných osobností odhadnout). V takovém případě by bylo potřeba 

metodický list aktualizovat. 

Po stránce jazykové vykazuje diplomová práce standardní úroveň, byť v samotném úvodu se 

vyskytuje několik neobratností a velmi vágních tvrzení. Věta Cílem této věkové skupiny (tzn. 

žáků 5. tříd, pozn. autor) je především rozvoj čtenářství (s. 2) sice působí na první dojem jako 

vyjádření pedagogické odbornosti, ale při bližším pohledu je zřejmé, že jde o neobratnou 

formulaci – cílem této věkové skupiny rozhodně není rozvoj čtenářství, ten je cílem výuky, 

jejímž jsou žáci této věkové skupiny objektem.  Podobně text K psaní dětských knih ji přivedly 

její děti. Svou tvorbou se výhradně zaměřuje právě na tuto čtenářskou skupinu. (s. 5)  

Charakter drobných nedostatků má chybějící tečka na konci věty (s. 8), tvar slovesa nadi 

namísto najdi (s. 115), stěhová místo stěhovavá v obsahu. V diplomové práci by se takové 

nedostatky objevovat neměly, nicméně v tomto případě jejich výskyt nedosahuje vysoké 

četnosti. 

Standardní je autorčina práce s prameny a literaturou i terminologií. Teoretický podklad 

diplomové práce je sice pojatý minimalisticky, ale diplomová práce si neklade žádné nároky 

na teoretickou objevnost, její zaměření a také přínos spočívá v orientaci na vývoj konkrétních 

materiálů použitelných jako nástroje k rozvoji čtenářských dovedností ve školní praxi. Po této 

stránce lze práci hodnotit jako inspirativní.   

Diplomovou práci Moniky Hautkové vnímám jako standardně zpracovanou.  

Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení dobrý. 

František Brož 

 

 

 


