
Posudek na diplomovou práci Petry Koblasové na téma “Využití literárních textů ve
výuce ruského jazyka na SS"

Téma, které si diplomantka pro svou práci zvolila, je aktuální i s ohledem na
časovou dotací výuky ruština na SŠ. .

Práce sestává z Úvodu, dvou stěžejních kapitol, Závěrů a rusky psaného Resumé,
obsahuje seznam literatury (české í zahraniční).

V úvodu autorka zdůvodnila volbu tématu, stanovila cíle práce, stručně
charakterizovala současný stav řešené problematiky a nastínila metody zpracování
tématu.

První kapitola je věnována teoretickým východiskům práce. Autorka v ní čerpá z
nastudované odborné literatury a zaměřuje se na význam čtení literárních textů, zabývá se
některými přístupy k práci s různými typy textů a jejími fázemi. Pokud jde o část týkající
se úlohy čtení uměleckých textů, autorka se pouze dotkla postavení čtení v minulosti, tj.
nevěnovala se hledisku historicko-vývojovému, ale soustředila se zejména na význam
četby textů, klasifikaci čtení z hlediska lingvodidaktického a tuto otázku zpracovávala
podrobněji. Tato kapitola podle mého názoru mohla být poněkud soudržnější, také
jednotlivé termíny jsou jakoby volně používány v textu a některé z nich by zasluhovaly
vysvětlení. Součástí kapitoly je rozbor zkoumané problematiky v učebním souboru
Raduga.

Druhou kapitolu (praktická část) tvoří soubor 12 textů s úlohami, který autorka
vytvořila. Soubor zahrnuje ukázky prózy, poezie i dramatu. Tato kapitola je velmi
přehledně zpracovaná. U jednotlivých textů je uvedena úroveň, pro kterou jsou určeny,
předpokládaný čas věnovaný práci s daným textem a podrobně rozpracované náměty
činností. Z této části je patrné, že si autorka zvolila téma, které ji zajímá - jednotlivé
návrhy úloh doplnila osobními komentáři a poznámkami. Hodnotu navrhovaných úloh by
jistě zvýšilo, kdyby byl výběr textů širší a bohatší, co se týče pramenů, z nichž
diplomantka čerpala. Je zřejmé, že Vyhledávání vhodných textů na příslušné úrovni V

ruštině a jejich případná úprava je obtížné a časově náročné, ale právě v tom měl spočívat
hlavní přínos DP.

V Závěrech autorka stručně shrnula východiska a problematiku, které se ve své
práci věnovala, postrádám však konkrétní odkaz ke stanoveným cílům.

Pozitívně hodnotím, že diplomantka vyjadřuje v práci vlastní stanoviska k
problematice, navrhované úlohy jsou různorodé a adekvátní cílovým skupinám studentů.

Práce po stránce formální obsahuje všechny náležitosti, je psána kultivovaným
jazykem, bohužel v ní zůstalo mnoho neopravených chyb (pravopisných i gramatických).
Dá se konstatovat, že cíle, které si diplomantka v úvodu stanovila byly splněny.
DP Petry Koblasové doporučuji k obhajobě.

VPraze dne 30.5.2009

Paedl
u , . .


