
Oponentský posudek diplomové práce Kristýny Horákové  

„Analýza školních seznamů literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého 

jazyka a literatury“ 

(Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, obor Učitelství českého jazyka a 

literatury pro střední školy)  

 

Cíl práce, její účel a směřování  

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou kánonu ve středoškolském prostředí, 

jádrem práce je analýza seznamů literárních děl připravených vybranými středními školami 

z různých regionů pro školní rok 2016/2017, jedná se o vzorek asi 390 středních škol různých 

typů a zaměření. Sledované období je vymezeno jedním školním rokem, i když to není v práci 

řečeno explicitně, jedná se o období dalších postupných koncepčních změn v rámci maturitní 

zkoušky z českého jazyka a literatury, které jsou obsaženy v katalozích požadavků z roku 

2014 a 2016, první Katalog (2014, 2015/2016) obsahuje např. pozměněné požadavky na 

strukturu ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, součástí Katalogu požadavků (2016, 

2017/2018) je pak diskutabilní i diskutovaný Seznam autorů, žánrů, hnutí platný pro oblast 

ověřování znalostí literární historie v maturitním didaktickém testu. Sama autorka 

poznamenává: „Tento koncept ústní zkoušky se výrazně liší od podoby maturitní zkoušky 

před rokem 2011.“ Nejedná se ale jen o proměnu způsobenou spuštěním státní maturity po 

roce 2011, ale i v průběhu následujících let docházelo k různým posunům v koncepci 

maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, resp. v její literární části, které mohly mít 

dosah do pojetí výuky literatury a v konečném důsledku i do způsobu chápání analýzy a 

interpretace textu.  

Dané téma i způsob jeho vymezení považuji za velice podstatné, v případě uvážlivé 

skladby vzorku a pečlivého zpracování dat může tvořit relevantní podkladovou bázi pro 

návazné diskuse k podobě maturitní zkoušky, ale i způsobu výuky literatury. Kvantitativní 

výzkum je třeba mít v rámci vzdělávacího systému k dispozici, s politováním je třeba 

konstatovat, že takový typ výzkumu, jaký předkládá tato diplomová práce, nebyl dosud 

publikován státními organizacemi zaměřenými na oblast školství.  

Relevance příspěvku je pochopitelně závislá na tom, jakým způsobem budou získaná 

data interpretována. Autorka formuluje následující výzkumné problémy (s. 21): A. Jak závisí 

obsah seznamů literatury na typu školy, regionu, ve kterém se škola nachází, či oboru studia? 

B. V jakém vztahu jsou seznamy děl s literárním kánonem v různých pojetích, s obsahem 

středoškolského vyučování a dalšími faktory, které do výuky českého jazyka a literatury 



vstupují? Rovněž formuluje 4 další hypotézy (s. 22): „H 1 Počet titulů v seznamech děl 

gymnázií je vyšší než v seznamech středních odborných škol. H 2 Existují díla typická pro 

jednotlivé obory vzdělávání. H 3 Počet titulů v seznamech děl nezávisí na kraji, ve kterém se 

škola nachází. H 4 Kánon literatury 21. století není ustálen.“ Autorka však nijak 

nezdůvodňuje, proč uvažuje právě o těchto hypotézách a ne jiných, z čeho vychází, tyto 

předpoklady by zasloužily zdůvodnit.  

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou  

Práce je otevřena úvodním obecným pojednáním o otázce kánonu. Celkově tuto pasáž 

hodnotím v kontextu práce jako funkční, i když by se dala považovat za určité splnění 

povinnosti v rámci žánru, není to jen opakování již nastolených tezí, ale autorčino čtení a 

způsob rozumění této problematice v kontextu dalších prakticky laděných úvah a je v této 

podobě zcela akceptovatelná v tomto typu práce. Upozorním jen na jistý nesoulad při 

komentování teorie k problematice kánonu P. A. Bílka uvedenou ve sborníku Literatura a 

kánon (FF UK, 2007), na straně jedné se pro autorku vyznačuje „osvěžující jednoduchostí“, 

na straně druhé současně představuje „spletitou teorii“ (s. 13).  

Diplomantka vychází z prací Harolda Blooma, Reich- Ranickeho, dále ze sborníků z 

III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (2006) nebo Otázky kánonu v literatuře a 

vzdělávání (Praha, Karolinum 2014), či z dizertace Very Kaplické Yakimove Literární kánon 

a překračování hranic (Academia, 2015). Jako podstatný zdroj, s nímž následně některá svá 

zjištění porovnává, zmiňuje také výzkum ohledně školních kánonů Ondřeje Vojtíška (jeho 

část je dostupná na webu ÚČLK FF UK).  

Určitou koncepční nevyjasněnost představuje přístup autorky, která počítá 

s oddělitelností různých kánonů, např. akademického, „univerzitního“ a školního. Co je 

myšleno akademickým kánonem? Odkazuje k některým konkrétním reprezentacím těchto 

kánonů? K této otázce je myslím třeba podotknout, že univerzitní rozprava o kánonu by 

podobu středoškolských seznamů literatury měla vzít v úvahu a přinést k nim komentář, 

zároveň s nimi a s jejich kritickým čtením počítat v rámci kurzů k přípravě budoucích učitelů. 

V části práce nazvané Komparace se sepsanými kánony různé formulované kánony 

porovnává (s. 37). Nemohou se tedy tyto kánony určitým způsobem prostupovat a 

ovlivňovat? Za problematické lze považovat tvrzení o tom, že  „Bloomovo nahlížení do české 

literatury probíhalo z části českým prizmatem“ (s. 42), do jeho tvorby mohly vstupovat další 

faktory s ohledem na kulturní transfer, rozšířenost překladu apod.  

 



Styl a prezentace  

Práce je napsána poutavým stylem se snahou sice respektovat pravidla akademického psaní, 

ale oživovat styl různými jazykovými aktualizacemi, které mnohdy náleží spíše stylu 

publicistickému. Uvedu dále několik překlepů či formálních nedostatků, čímž chci také 

upozornit na to, že textu by prospělo ještě jedno editování. s. 9 „Právě nimi bychom chtěli 

přispět do odborné diskuse.“, s. 16 „Při uvažování Když uvažujeme o kánonu…“, s. 18 „náš 

výzkumu orientovaný…“, s. 19 „sezam četby…“, s. 37 „…po odborných diskusích, které 

následovali…“. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost  

Práce otevírá výsledky svého výzkumu více problémů a otázek, než je explicitně 

pojmenováno v jejím závěru. Na straně jedné je to dáno vydatností a závažností tématu, na 

straně druhé to však může být i signál toho, že v některých ohledech mohla být získaná data 

interpretována ještě z různých dalších hledisek.  

Zmiňme jen namátkou několik otázek, které zůstaly stranou. Autorka například 

popisuje problematiku současné literatury (literatury po roce 2000), ale současně z jejích 

výsledků vyplývá zjištění, že literatura 90. let je ve školních kánonech reprezentována zcela 

specificky, představuje snad až mezeru v literárněhistorickém kontextu výuky literatury. 

Naopak oceňuji, že si všímá výrazného vlivu čtenářské subjektivity při sestavování seznamů 

k literatuře po roce 2000. Protože subjektivita hraje výraznou při sestavování institucionálních 

seznamů, může tento faktor ovlivňovat i celospolečenské povědomí o soudobé literatuře 

tohoto období. 

Konstatování, že jsou v soudobém kánonu (po roce 2000) zastoupeny ženy, ještě 

nemusí nic znamenat, protože nemohou suplovat absenci žen v seznamech pro literaturu 20. 

století obecně (s. 34).  

Problematický je závěr ohledně korelace, resp. nekorelace se Seznamem autorů, žánrů 

a hnutí. „Podařilo se také vyvrátit šířeji sdílenou hypotézu, která předpokládá, že vydání 

Seznamu autorů, literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí, který se vztahuje k 

didaktickému testu, ovlivnilo podobu seznamů děl.“ Jednak si nejsem jista, zda jde o šířeji 

sdílenou hypotézu (autorka necituje vícero názorů), a jednak se mi toto tvrzení zdá 

zjednodušující, práce bere v potaz seznamy děl ze školního roku 2016/2017, přitom zmíněný 

seznam vešel v platnost od školního roku 2017/2018. Dále pak v její práci jde o seznamy 

literárních děl, u zmíněného Seznamu jde o soupis autorů, žánrů a hnutí, zároveň i tady se 

bude promítat rozdíl v objemech seznamů literatury. 



V závěru práce se píše: „Školní a maturitní kánon nahlíží na literární díla specifickým 

prismatem. Jinak pracuje s důležitostí literární kvality a má jiná měřítka náročnosti textu i 

tématu.“ Myslím, že by bylo vhodné dodat, jak konkrétně škola nahlíží na literární díla, co 

vyplynulo z autorčina výzkumu v tomto ohledu? 

Kladně hodnotím snahu o vytvoření typologie seznamů děl, autorka píše o 

průměrném, nenáročném, současném či subjektivním seznamu, přičemž se snaží postihnout 

dominantní tendenci společnou pro určité skupiny seznamů. Oceňuji rovněž shromáždění dat 

v přílohách nebo přehledové tabulky četných děl. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře, v závislosti na 

průběhu obhajoby případně i výborně. 

 

V Praze, 31. 8. 2021       Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.  

 


