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Celková charakteristika práce 
Marta Štěpánová se ve své práci zabývá didaktikou literatury. Předkládaná zkoumání rozděluje do tří 
částí:  

 první, teoretická části mapuje problematiku literatury ve VCJ a práce s literárním textem; 

 druhá část ukázky konkrétních čtenářských dílen;  

 třetí část práce tvoří okénko od praxe – empirické šetření věnované práci s textem na 2. 
stupni základních škol. 

Práce je vypracovaná v českém jazyce s resumé v jazyce německém a má celkem 87 stran textu. Po 
jazykové a stylistické stránce se vyznačuje – až na malé výjimky, které nesnižují celkový dojem – velmi 
dobrou úrovní. Úroveň německojazyčné resumé odpovídá požadavkům kladeným na absolventku 
navazujícího magisterského učiva na KG PedF UK.  
Seznam sekundárních zdrojů je poměrně bohatý a fundovaně vybraný. 
Práce obsahuje celkem 17 stran příloh – pracovní listy ke čtenářským dílnám s jednotlivými cvičeními 
a ukázkami literárních textů (kompletním zněním povídky Der blaue Falke od J. Schubigera a 
vybranými pasážemi z grafické novely Blumkas Tagebuch od I. Chmielewské). 
 

Komentáře k jednotlivým částem práce 
Teoretická část 
V této části práce se diplomantka odráží se od pojmů text a literární text; soustředí se na roli 
literatury ve SERRJ a Dodatku k SERRJ. Vychází z kompetence čtení, zaměřuje se na dovednost 
literárního čtení jako součásti literárního učení. Co se týká kompetence čtení, pak kromě standardní 
klasifikace čtení (podle formy, průběhu a cíle) popisuje čtení zdola nahoru a shora dolů, které dává do 
souvislosti s porozuměním textu (včetně textu literárního). Dovednost literárního čtení klade do 
kontextu cílové literární kompetence a čtenářské kompetence, která by měla ve VCJ cíleně 
převažovat a kterou lze interpretovat jako součást čtenářské gramotnosti.  
Teoretická část má logickou, propracovanou strukturu a jasně směřuje k druhé, překlenovací, části 
věnované problematice čtenářských dílen. Za zajímavé považuji zejména pasáže věnované strategiím 
čtení. 
Čtenářské dílny 
V druhé části práce Marta Štěpánová vytvořila čtyři různé dílny, k nimž využila tři různé tituly. Dva 
reprezentují drobné epické literární formy – bajku Die beiden Frösche (sepsanou neznámým autorem 
podle Ezopa), povídkou Der blaue Falke od J. Schubigera a bohatě ilustrovanou knihou, grafickou 
novelou Blumkas Tagebuch. Vom Leben in Janusz Korczaks Waisenhaus od I. Chmielewské.  
Didaktické adaptace jsou orientovány na využití různých nasměrování práce s textem, které lze 
zároveň přiblížit jako vyučovací cíle. Jsou namířeny na  

 prohlubování literární kompetence (bajka Die beiden Frösche; literární kognice zaměřená na 
teorii literatury); 
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 aspekt komunikace (povídka Der blaue Falke; komunikace na téma dětské světy, světy 
dospělých, či na téma, jaké to je být cizincem); 

 prohloubení jazykové komunikace (opět povídka Der blaue Falke; gramatické učivo: osvojení, 
procvičení a upevnění préterita); 

 výuku reálií a sekundárně na zdokonalení volného jazykového projevu (Blumkas Tagebuch; 
volný psaný projev – téma deníku, reálie – téma holokaustu). 

Čtenářské dílny jsou koncipovány jako přípravy k jednotlivým hodinám. Metodicky jsou různorodé a 
potvrzují a naplňují cíle, které si diplomantka předsevzala.  
Empirické šetření 
Empirické šetření má v diplomové práci Marty Štěpánové pouze ilustrativní funkci, avšak i přesto je 
lze označit za velmi zajímavé. Diplomantka si jako cílu výzkumu stanovila zjistit skutečné zastoupení 
literárních textů ve výuce německého jazyka na základních školách. Osloveni byli učitelé fakultních 
škol a další respondenti byli získáni metodou snowball. Bylo možné vycházet z premisy, že právě tito 
učitelé by mohli mít teoreticky zájem učit i netradičně a zařadit do svých hodin i literaturu.  
Dotazníkové šetření obsahovalo uzavřené i polootevřené otázky mířící na  

a. osobní údaje;  
b. studium (předmětovou kombinaci, absolvování či neabsolvování kurzu didaktiky literatury) 
c. typ škol, škálu aktuálně vyučovaných předmětů; 
d. zařazení literárních textů do výuky němčiny. 

Pozitivně hodnotím strukturovaný a konsekventně provedený způsob evaluace. Jednotlivé otázky 
jsou vyhodnoceny slovně, formou tabulek a grafů s hodnotícím komentářem. Hlubší pozornost je 
potom věnována vybraným souvislostem mezi odpověďmi na jednotlivé otázky. Kritériem výběru 
těchto souvislostí se stala míra projekce profesních charakteristik zkoumaných osob (viz výše body a., 
b. a c.) do zařazení literatury ve VCJ. Jako relevantní se mj. ukázalo osobní přesvědčení učitelů o 
důležitosti literatury v životě člověka a absolvování didaktiky literatury při studiu na vysoké škole. Za 
nejzajímavější a velmi cenné považuji zjištění, že i když učitelé nezařazují literární texty do výuky 
často, nebo tak činí jen výjimečně, považují takovou náplň hodin za smysluplnou. 
Závěry a perspektivy 
Marta Štěpánová svým zkoumáním potvrdila důležitost a reálnost čtenářských dílen ve výuce 
němčiny jako cizího jazyka. I díky svému výzkumu došla k názoru, že zařazení literárních textů do 
výuky by bylo možné podpořit sepsáním i vydáváním potřebných materiálů, z nichž by učitelé mohli 
čerpat.  
 

Celkové hodnocení 
Diplomovou práci Marty Štěpánové považuji za zajímavou, informačně nosnou a invenční.  
Jako výborně provedenou a maximálně přehlednou hodnotím grafickou stránku prezentace výzkumu. 
Domnívám se, že část věnovanou empirickému šetření by bylo možné přepracovat do podoby článku 
pro časopis Cizí jazyky.  
Diplomovou práci Čtenářské dílny jako prostředek učení se němčině jako cizímu jazyku doporučuji 
k obhajobě. 
 

 
Náměty k diskuzi při obhajobě 

 Vytvořit čtenářskou dílnu není snadné. Která pro Vás představovala ´největší oříšek´a která 
´šla lépe´, než jste očekávala? 

 Které ze zjištění ve Vašem výzkumu pro Vás bylo nejvíce překvapivé? 
 
 
 
 
V Odoleně Vodě, 24. 8. 2020      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 
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