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Posudek vedoucího diplomové práce :
Zdeňka Vojtěšková si pro svou didakticky zaměřenou práci vybrala velmi
náročné, problémově pojaté téma. Náročnost tématu spatřuji především v:
- nedostatku odborné literatury k průřezovým tématům a nedostatku současné
odborné literatury pojednávající o smyslu literární výchovy či alespoň
současné podobě literární výchovy u nás;
- novosti; průřezová témata jsou nedávným a praxí málo prověřeným
požadavkem RVP.
I proto, že je téma průřezových témat nové a v diplomové práci problémově
formulované, bylo třeba ho uvést do kontextu, mezi jiným i do kontextu kurikulární
reformy. Diplomatka k tomuto rozsáhlému úvodu prostudovala množství pramenů,
což je třeba rovněž ocenit.
Zdeňka se snažila opřít o zkušenosti učitelů; z dotazníkového šetření, hospitací a
diskusí s učiteli však vyplynulo, že řada učitelů nedokáže adekvátně svoji práci
s průřezovými tématy reflektovat nebo k tomu alespoň neprokazuje dostatek dobré
vůle a ochoty. Tato skutečnost se bohužel promítla i do závěrů diplomové práce,
které jsou poněkud „chudé.“ Diplomatka však přistoupila k tématu s jistou
výzkumnou poctivostí a uvedla pouze to, co se ve výzkumné části dozvěděla.
Protože diplomantka vlastní učitelskou zkušenost nemá, nemohla ani dílčí závěry
podkládat vlastními argumenty z praxe a byla odkázána na názory učitelů a jejich
reflexi.
Jako vedoucí práce rovněž hodnotím, že Zdenka problematiku průřezových témat
konzultovala, kromě odborné literatury, živě také s několika odborníky.
Práci Zdeňky Vojtěškové hodnotím pro velkou náročnost tématu a velmi poctivý
přístup k jeho zpracování jako výbornou až velmi dobrou, doporučuji ji
k obhajobě. Přeji diplomantce mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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