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M. Špalek se rozhodl ve své diplomové práci (dále jen DP) zaměřit na 

současnou českou poezii a zabývat se jejím didaktickým potenciálem pro 

středoškolské (gymnaziální) studenty.  Pustil se tedy na pole poezie dosud časem 

neprověřené, teoreticky jen minimálně ukotvené, plné výzev a bílých 

(neprobádaných) míst. Vycházel z předpokladu, že právě současná poezie, která 

reflektuje aktuální dění, prožitky a pocity člověka 21. století a která pro sebe odhaluje 

kouzlo angažovanosti, by mohla mladé adolescentní čtenáře oslovit. M. Špalek se do 

tématu vrhl s nadšením sobě vlastním. Neváhal si klást důležité teoretické otázky a 

hledat na ně odpovědi, vytříbeným stylem formuloval své názory, komentoval 

interpretační a zobecňující soudy literárních vědců o současné české poezii, přicházel 

s vlastními interpretačními postřehy.  

M. Špalek si pro svou práci vytknul několik cílů, které se mu, jak se budu 

snažit ukázat v následujících odstavcích, podařilo úspěšně naplnit (viz DP, s. 7): 

1. Zjistit, v jakém stavu je současná poezie. 

2. Konkretizovat vývojové tendence poezie posledních pěti let  

3. Zjistit, jakým způsobem dnešní žáci a studenti vnímají poezii.   

4. Vybrat text, který podrobím zkoušce, jak je schopný obstát u studentů posledního 

ročníku gymnázia. 

5. Zjistit, jak se na výuku současné poezie dívají gymnaziální učitelé. 

 Na první tři cíle se zaměřila teoretická část jeho práce. Nejprve se věnuje 

stavu (respektive krizi) současné české poezie, dále problematice angažované poezie 

(opírá se především o publikaci V souřadnicích mnohosti
1
), snaží se zmapovat 

vývojové tendence posledních pěti let (vychází především ze závěrečných esejů 

nakladatelstvím Host každoročně vydávané sbírky Nejlepší české básně
2
). Dále 

čtenáři nabízí reflexi svých čtenářských zážitků a interpretační postřehy k několika 
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sbírkám současné české poezie, které ho ve velkém množství aktuální produkce 

poezie zaujaly a které se snaží zasadit do kontextu výše zmíněných vývojových 

tendencí.  M. Špalek se seznámil se závěry nejnovějších výzkumů zaměřených na 

recepci poezie pubescenty a adolescenty, které v posledních 5 letech prováděl 

Jaroslav Vala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Snažil se 

z nich vytěžit poučení ohledně toho, jakými kritérii se řídit při výběru básnického 

textu pro středoškolské studenty.  

 V praktické části DP došly naplnění zbylé 2 cíle. M. Špalek zvolil text 

z oblasti angažované poezie, provedl jeho stručnou didaktickou interpretaci, v duchu 

konstruktivismu navrhl plán lekce, která měla za cíl studentům ukázat, že současná 

poezie je živá, v daném případě i kontroverzní a dovede vzbudit velké diskuse.   

Analyzoval výkony žáků v jednotlivých fázích lekce a pracoval s jejich prekoncepty 

ohledně (současné) poezie, reflektoval jejich reakce a názory na Těsnohlídkovu báseň 

Rasistická poezie, která může být považována za příklad poezie angažované.  

V poslední části své práce M. Špalek zjišťoval pomocí (přes internet rozesílaného 

elektronického) dotazníku, jaký postoj zaujímají středoškolští učitelé k (současné) 

poezii a její výuce. Snažil se pomocí něho přijít na to, co by mohlo učitele motivovat 

k tomu, aby současnou poezii zařadili do svých hodin, jaký druh podpory by při tom 

ocenili.  

M. Špalek ve své práci ukázal, že je schopen při přemýšlení o současné 

poezii a jejím didaktickém potenciálu propojit všechny 3 podstatné složky – současné 

básnické texty, čtenáře poezie-středoškoláky a jejich učitele.   

 

  

 Celkově práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 1. 1. 2017                                          ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


