
Posudek na diplomovou práci Petry Koblasové Využití literárních textů ve výuce ruského
jazyka na středních školách

Diplomantka zvolila ke zpracování aktuální a do značné míry kontroverzní téma z oblasti
didaktiky vyučování cizím jazykům. Diskuse 0 místu a významu cizojazyčných literárních textů a
umělecké literatury ve vyučovacím procesu však nejsou záležitostí poslední doby, jak mylně
opakovaně tvrdí autorka diplomové práce (s. 6, 29). Klasická škola francouzská, ruská a německá
přece výrazně stavěla výuku na analýze uměleckých textů, od 70. let 20. století byla velmi podrobně
rozpracovávána v ruské i české didaktické teorii moderní metodika práce s tímto typem textů, a to
dokonce v míře hypertrofované, jejíž uplatnění ve středoškolských učebnicích ruského jazyka
potlačovalo výuku tzv. „praktické komunikace“. Mnohé z tehdy vypracovaných postupů se ovšem
v didaktice uplatňují doposud. Diplomantka tyto skutečnosti zcela opomíjí, neuvádí ani jednu
zmínku o učebnicích před rokem 1989, natož aby je alespoň částečně analyzovala. Nepovšimla si
ani slovenské učebnice Vstreči s Rossijej, která má pro její téma značný význam. Unikl jí tak i

podstatný fakt, že na metodiku práce s uměleckými texty, resp. s uměleckou literaturou jsou
kladeny nové požadavky především V souvislosti s celkovými změnami, jimiž prochází koncepce
vyučování cizím jazykům.

Teoretická část práce je neuceleným souhrnem odborné literatury zabývající se danou
problematikou, přičemž jsou zcela opomenuty významné koncepce (např. Lepilová, Kulibinová).
Volně jsou používány odborné termíny, aniž by byly nějakým způsobem osvětleny (např. literární
kompetence, gradace práce s texty, adaptace textů), bez povšimnutí zůstaly požadavky ke státní
maturitě. Diplomantka si neklade zásadní otázky související s tématem, pouze více či méně zdařilé
kompiluje.

V části praktické práce přináší 12 didakticky zpracovaných textů prozaických, poetických a
dramatických. Každý text je přiřazen k určité standardní mezinárodně uznávané úrovni znalostí
cizího jazyka (ovšem opět téměř bez souvztažnosti ke konkrétním požadavkům uváděným
v oficiálních dokumentech) a práce s ním je vymezena časově. Ačkoliv je zdůvodňováno
označování či neoznačování přízvuků v textech, jeho zásady nejsou vždy důsledně respektovány
(např. lehčí text pro úroveň B1- B2 je označen přízvuky, zatímco těžší text pro stejnou úroveň
přízvuky označen není ~ dvě povídky Čechova). Výběr textů ve většině případů bohužel není
samostatný, texty jsou převzaty v úpravě provedené renomovanými autory sborníků či časopisů
určených k cizojazyčné výuce (jméno jedné z autorek nejvíce citovaného sbomíku je navíc
opakovaně uváděno ve špatném znění, včetně závěrečné bibliografie). Pokud jde o didaktické
zpracování vybraných textů, diplomantka důsledně neuvádí konkrétní cíle práce s jednotlivými
texty a především v řadě případů přejímá nebo jen nepatrně variuje úlohy vypracované autory
sborníků, aniž by ovšem tuto skutečnost ve své práci uvedla. Tyto úlohy jsou pak kombinovány se
znalostmi a dovednostmi nabytými na hodinách didaktiky vyučování ruskému a anglickému
jazyku, jen zřídka se setkáme s vlastními tvůrčími nápady autorky práce. V ruských i českých
otázkách k textům se vyskytují tvaroslovné a pravopisné chyby (např. s. 11, 46, 88, 92, 101, 107),
někde se objeví i věcná chyba (s. 50 - scénické poznámky u dramatu jsou nazývány „organizační
popisky“). Poměrně značné množství chyb se objevuje v celé práci v interpunkci (s. 6, 12, 13, 18,
19, 20, 40, 64, 65, 70, 74, 79, 87, 88, 99, 104).

Celkově lze práci hodnotit jako průměmou, převážně kompilativní a poněkud povrchní.
Formální požadavky jsou dodrženy. K obhajobě ještě doporučuji s tím, že diplomantka důkladně
vysvětlí výše uvedené pojmy a krátce charakterizuje uplatnění uměleckých textů ve výuce ruského
jazykana českých středních školách před rokem 1989.
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