
Posudek diplomové práce 

 
Bc. Kristýna Horáková: Analýza školních seznamů literárních děl k ústní části maturitní zkoušky 

z českého jazyka a literatury 
 

Na diplomovou práci Kristýny Horákové Analýza školních seznamů literárních děl k ústní části 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury lze pohlížet jako na velmi podnětný příspěvek do 

současných diskusí o maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a s tím souvisejících potře-

bách vnesení inovativních přístupů do výuky literatury na středních školách. Některé závěry, 

k nimž diplomantka dospěla, mohou zároveň naznačovat, s jakými překážkami se bude český 

středoškolský systém potýkat při práci na revizích rámcových vzdělávacích programů a jejich 

následné implementaci. Diplomantka si pro svou práci vytyčila poměrně nesnadný úkol – zpraco-

vat kvantitativně mohutnou oblast dat, získaná data roztřídit a následně interpretovat.  

Protože předmětem diplomové práce jsou seznamy literárních děl, je zřejmé, že v prvním kroku 

se autorka musela vypořádat s problematikou kánonu. Je tedy pochopitelné, že se v kapitole 

věnované kánonu nejprve pokouší definovat kánon v obecné rovině, přičemž dostatečně jasně 

vystihuje složitost tohoto úsilí. Z hlediska diplomové práce není příliš podstatné, nakolik přesný a 

výstižný tento jakýsi úvod do kánonu je, protože plní pouze roli obecného uvedení do problema-

tiky. Podstatnější je následná specifikace kánonů školního a maturitního. V obou případech di-

plomantka tvůrčím způsobem postihuje základní rysy těchto kánonů, přičemž jsou v dostatečné 

míře vyzdviženy jejich jedinečné vlastnosti, dané jejich užitím ve školním, resp. středoškolském 

prostředí. 

Centrem diplomové práce je analýza seznamů literárních děl, které školy sestavují k ústní části 

maturitní zkoušky. Diplomantka si stanovila čtyři hypotézy, které podrobila relativně detailnější 

analýze. Hypotézy vykazují různorodou míru očekávání. To, že počet titulů v gymnaziálních se-

znamech bude vyšší, než je tomu v případě středních odborných škol, téměř a priori vyplývá ze 

zaměření studia na těchto školách. Jak může být toto očekávání ošidné, dokazují některá zjištěná 

data. Podobně je víceméně zřejmé, a vyplývá to ze samotné podstaty kánonu, že literární kánon 

21. století není ustálený. Navíc z pozice určitého postavení středních škol ve vzdělávacím systé-

mu se školy samy podílejí na utváření kánonu „celospolečenského“. O to víc nabývají z hlediska 

výzkumného záměru na důležitosti další dvě hypotézy. Rozhodně je zajímavou myšlenkou ověřit, 

zda existují typická literární díla, která by charakterizovala jednotlivé obory vzdělávání, protože 

trend využívání oborových textů (bez ohledu na rozlišování textů uměleckých a neuměleckých) 

na středních odborných školách je patrný, což se potvrdilo i v rámci projektů Spolupráce škol a 

firem (POSPOLU) a Modernizace odborného vzdělávání (MOV), realizovaných v posledním dese-

tiletí bývalým Národním ústavem pro vzdělávání (dnes Národní pedagogický institut ČR). Podob-

ně záměr zjistit, zda počet titulů v seznamech závisí na kraji, rozhodně nepostrádá oprávněnost, 

protože rozdílná úroveň vzdělávání v krajích České republiky je dobře známá a je běžně prezen-

tována i v běžném mediálním prostoru. Lze tedy obecně konstatovat, že autorkou stanovené 

hypotézy výzkumný potenciál nepostrádají. 



Vzhledem k počtu středních škol v České republice diplomantka správně přistoupila k výzkumu 

prostřednictvím stanovení výběrového souboru. Výběr je dostatečně reprezentativní z různých 

úhlů pohledu – zohledňuje rozdílnou velikost krajů, jejich ekonomické postavení a charakteristi-

ky, lidnatost, kvalitu vzdělávání, specifické postavení Prahy. Data, která diplomantka získala, 

v tomto směru nevykazují žádné neočekávané anomálie nebo specifické výsledky. Ty by se prav-

děpodobně ukázaly při analýze seznamů na nižší úrovni rozlišení, např. podle měst – v porovnání 

krajských měst by se nejspíše projevila různorodost středních škol, které mají v těchto městech 

svá sídla. Podobně porovnáni středně celkých měst ve vybraných regionech by jistě přineslo za-

jímavá zjištění. Leccos v tomto směru naznačuje i zjištění diplomantky (s. 26) o velkých rozdílech 

v obsažnosti seznamů, kdy jako příklad uvádí lounské gymnázium nabízející žákům seznam osm-

krát až devětkrát chudší než některá pražská gymnázia nebo českobudějovické gymnázium zná-

mé vysokou úrovní výuky českého jazyka a literatury. V kapitole věnované typologii seznamů (s. 

49-50) jsou uvedeny střední odborné školy s poměrně vysokými počty titulů v seznamech, což 

vybízí k dalšímu srovnávání – bylo by zajímavé sledovat absolutní pořadí škol bez ohledu na jejich 

typ. Zjevně by se potvrdilo, že řada odborných škol nabízí svým žákům pestřejší výběr titulů než 

mnohá gymnázia. Námětem pro další diplomové práce pak mohou být diplomantkou sebraná 

data jako materiál základního výzkumu ke zjišťování korelací seznamů nahlížených z různých po-

hledů s výsledky maturitní zkoušky, inspekčních zpráv a podobně.  

V tomto ohledu může být diplomová práce Kristýny Horákové docela zásadním počinem. Sebrala 

totiž data, kterými nedisponuje stát jako zadavatel a garant maturitní zkoušky. Naplňuje tak cha-

rakter základního výzkumu, jak si ostatně sama vytyčila. Záslužně se pokouší o náznaky různých 

interpretací seznamů, nejen ve vztahu k samotnému literárnímu diskursu, ale zejména v širších 

kontextech didaktických (test, kánon) i sociologických (regionálnost, typy škol, ekonomická vy-

spělost). Otevírá tím celou škálu dalších možných směrů zkoumání vlivu maturitních seznamů na 

jednotlivé střední školy i školský systém jako celek.  

Velmi zajímavým počinem diplomantky je pokus o vytvoření typologie seznamů. Vymezení typů 

seznamů může vyvolávat otázky, nicméně základní vysvětlení, proč zrovna takové členění, se zdá 

být dostačující. Rozhodně ale zůstaly nevyužité možnosti interpretace těchto typů seznamů, 

např. u průměrného seznamu se uvádí jako příklad typického průměru střední škola průmyslové-

ho zaměření a je porovnávána s veřejnoprávní školou TRIVIS, kde je správně upozorněno na za-

stoupení titulů literatury pro děti a mládež. Na tomto příkladu lze ukázkově vysvětlovat souvis-

lost seznamů se zaměřením školy, resp. se strukturou žáků, kteří školu navštěvují. Zatímco prů-

myslové obory se v oblasti měření výsledků vzdělávání opravdu pohybují v oblasti průměru, školy 

veřejnoprávní se zpravidla umisťují v dolní polovině žebříčku škol podle skupin vzdělávacích obo-

rů. U škol, které pracují se slabšími žáky, je pak zastoupení titulů literatury pro děti a mládež, tzv. 

oddychové literatury a některých dalších žánrů vcelku pochopitelné. Je škoda, že úvahy podob-

ného charakteru nejsou v této kapitole zastoupeny výrazným způsobem – vymezená typologie 

k tomu totiž vybízí. Na druhé straně je třeba připustit, že k podobným interpretacím je zapotřebí 

mít zkušenosti se vzdělávacím systémem, což diplomantka samozřejmě nemůže splnit. Nicméně 

větší odvaha při interpretaci seznamů nejen v této kapitole by diplomové práci prospěla.  

Poněkud unáhlené je tvrzení „Podařilo se také vyvrátit šířeji sdílenou hypotézu, která předpoklá-

dá, že vydání Seznamu…, který se vztahuje k didaktickému testu, ovlivnilo podobu seznamů děl.“ 

Ohlasy z mnohých škol nasvědčují tomu, že od školního roku 2016/2017, který je předmětem 



zpracování diplomové práce, se situace pozvolna mění ve smyslu postupného sbližování seznamu 

k didaktickému testu se školními seznamy k ústní zkoušce. Děje se tak zejména v prostředí těch 

středních škol, jejichž žáci často neusilují o co nejlepší výsledek u maturitní zkoušky, ale jejichž 

cílem je maturitní zkoušku „prostě udělat“. Učitelé těchto škol se tímto způsobem snaží svým 

žákům alespoň částečně vytvářet podmínky k úspěšnému splnění požadavků maturitní zkoušky. 

Po jazykové stránce je diplomová práce zpracována na průměrné úrovni, vedle občasných nedo-

statků v interpunkci (s. 9, 32, 40 aj.) se objevují různé stylistické nedostatky (s. 15, 28, 51 aj.), 

které jsou nejspíše výsledkem přehlédnutí při jazykové korektuře textu. Poměrně volně je v práci 

zacházeno s didaktickou terminologií, ať už se jedná o výrazy typu státní maturita, ústní maturita, 

které jsou příznačné spíše pro publicistické texty. Podobného charakteru je užití termínu student 

namísto patřičného žák. V diplomové práci řešící didaktické a metodické záležitosti by měla být 

používána terminologie v souladu s terminologií užívanou školským zákonem. Uvedené nedo-

statky ovšem nejsou takového charakteru, aby bránily porozumění textu práce nebo umožňovaly 

chybné interpretace. Standardním způsobem pracuje diplomantka s literaturou a prameny. 

Za největší přínos diplomové práce považuji autorčino přesvědčení o potřebě zkoumání „matu-

ritních seznamů“ a její snahu vytvořit určitý základní prostor pro další sběr dat, zkoumání a inter-

pretace. Její práce se tak stává příspěvkem do diskuse o vlivu maturitní zkoušky na výuku české-

ho jazyka a literatury ve školách. Ve školním roce 2016/2017 se samozřejmě nestihly některé 

dopady zavedení „seznamu autorů k didaktickému testu“ projevit a diplomatka je tak nemohla 

zaznamenat.  

Diplomovou práci Bc. Kristýny Horákové hodnotím jako zdařilou, a to i při vědomí určité schema-

tičnosti a nepříliš využitých možností zpracování a interpretaci získaných dat. Přes spoustu dat a s 

tím spojených tvrzení nabízí diplomová práce více skrytých a nevyřčených otázek než odpovědí. 

Dlužno podotknout, že od základního výzkumu v této oblasti nelze žádné hluboké odpovědi, jeho 

cílem je vyvolávat potřebu dalšího zkoumání a hledání odpovědí. Koneckonců, souběžná práce O. 

Vojtíška je toho přímým dokladem. Cenná je autorčina doslova mravenčí práce spojená se získá-

váním dat, vytvořila datový soubor, se kterým lze do budoucnosti pracovat jako se srovnávacím 

či referenčním vzorkem. Již bylo řečeno, že v této oblasti diplomantka supluje práci, která náleží 

státu.  

Po zvážení všech aspektů diplomové práce tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodno-

cení velmi dobrý. 

 

29. srpna 2021 

František Brož, vedoucí diplomové práce 


