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Autorka diplomové práce si vybrala zajímavé téma úzce související s učitelskou praxí. 

Vytkla si totiţ za cíl vytvořit „profil současného učitele literatury“. Za dílčí cíle by snad 

mohly být povaţovány otázky, které si autorka v úvodu práce poloţila ohledně výuky 

literatury na ZŠ a na které se následně pokusila získat odpovědi v rámci dotazníkového 

šetření.   

V úvodu práce autorka vypisuje několik problémů českého školství, které však přímo 

nesouvisejí se zvoleným tématem, zdají se být proto nadbytečnými.  

 Autorka sice věnovala samostatnou kapitolu popisu průběhu výzkumu a výzkumné 

metody, ale činí tak poměrně laicky, neopírá se o ţádnou odbornou literaturu. V této kapitole 

chybí zdůvodnění pořadí otázek v dotazníku  

Ve druhé kapitole se diplomantka věnuje vyhodnocování odpovědí na otázky z 

dotazníku pro ţáky. Při vyhodnocování ţákovských odpovědí autorka poznamenává, ţe 

některé otázky nepřinesly odpovědi, které očekávala (nebyly totiţ srozumitelně či 

jednoznačně formulované). Tento nedostatek autorka následně kompenzovala tím, ţe pro 

ţáky (na základě zkušeností z prvního dotazníkového šetření) vytvořila novou sadu 11 otázek. 

Odpovědi na ně jí pomohly zaplnit stávající informační mezery. Tyto dotazníky ovšem 

nezadávala stejnému vzorku respondentů. Důvody, proč nemohlo dotazníkové šetření 

proběhnout na stejných školách a ve stejných školách, autorka uvádí v podkapitole 1.2 o 

tvorbě dotazníků.  

Pomocí nově zadaných otázek se autorka dozvěděla podrobnější informace o podobě 

zápisků z četby, o tom zda a jak si ţáci vybírají knihy pro zápisky z četby, i to, ţe v hodinách 

literatury stále převaţuje hlasité předčítání ţáků. Zajímavé bylo jistě i zjištění, ţe většina ţáků 

má literaturu jako předmět ráda (povaţují ji dokonce za snadný předmět), ale četbu jako 

volnočasovou aktivitu uvedla méně neţ polovina respondentů. Diplomantka také zjistila, ţe 

(podle výpovědí ţáků) není sdílení záţitků o přečteném v hodinách literatury zcela běţné, 

ačkoliv je dokázáno, ţe tato aktivita ţáky výrazně motivuje k četbě. 

Autorka ve své práci uvádí klady hlasitého předčítání ţáků. Neuvědomuje si ovšem 

některá negativa, která mohou mít v důsledku dopad na výsledky českých dětí 

v mezinárodních výzkumech čtenářské gramotnosti. Jako námět k obhajobě se tedy nabízí, 

aby si diplomantka promyslela ona negativa a jaké moţnosti (či úskalí) přinášejí předčítání 

učitele a tiché čtení ţáků.   

Při vyhodnocování odpovědí na otázku 2.a10.10 autorka konstatuje, ţe není moţné, 



aby se děti ve volném čase věnovali aktivitám souvisejícím se všemi školními předměty (jak 

by si to přáli učitelé, kteří je vyučují), neuvědomuje si ovšem, ţe četba (a s ní související 

čtenářská gramotnost) je poněkud v jiném postavení, ţe hraje roli ve všech dalších 

předmětech a ţe je neodmyslitelně spjatá s procesem učení apod.  

Další kapitola je zaměřená na vyhodnocování dotazníku pro učitele. Autorka jiţ 

bohuţel neměla moţnost tento dotazník upravit a nově zadat, takţe mé připomínky k této části 

práce zůstávají nezměněny. 

Autorku také zajímalo, zda se učitelé dále vzdělávají, odkud čerpají nové informace 

pro svou praxi. Doporučovala bych tuto otázku rozdělit do více otázek, zkonkrétnit ji.   

Otázka „Pouţíváte „nové metody“? je velmi obecná. Kaţdý si pod souslovím nové 

metody představí něco jiného. Bylo by jistě vhodné, aby diplomantka učitelům metody krátce 

představila, je moţné, ţe učitelé metody znají, ale pod jiným názvem, nebo je sami pro sebe 

nepojmenovávají. Jinak odpovědi na tuto otázku nemohou mít vypovídající hodnotu. 

Při rozboru odpovědí na otázku 4.13.13 (Čemu učitelé v hodinách literatury přikládají 

důraz?) dochází k tomu, ţe je na rozhodnutí učitele, na co bude klást důraz (pro potvrzení své 

domněnky nevybrala ovšem nejvhodnější příklad): „Tomu, aby ţáci věděli z teorie, nebo 

tomu, ţe text pochopili?“(s. 52). Diplomantka totiţ nebere ohled na to, ţe pojmy literární 

teorie mají slouţit ţákům pouze jako nástroje pro rozhovor o přečteném a pochopované a ţe 

je tedy zřejmé, na co by měl být učiteli kladen důraz.  

U otázky 4.14.14 autorka tvrdí, ţe učitelé a ona sama kladou při interpretaci důraz na 

odhalení smyslu díla a na hlavní myšlenku. Poněkud se z její interpretace učitelských 

odpovědí vytrácí skutečnost, ţe dříve neţ se začneme s ţáky bavit o smyslu díla, je potřeba 

jim poskytnout prostor pro čtenářský záţitek a jeho vstřebání (např. podle Ladislavy 

Lederbuchové), dále by měli mít moţnost své porozumění postupně vylepšovat. Interpretace 

díla by neměla spočívat ve vyslovení smyslu díla bez nějaké promyšlené didaktické průpravy. 

Na s. 58 autorka ve fázi před čtením autorka pouţívá pojem motivace k textu a vydává 

ho za metodu. Neuvědomuje si, ţe celá fáze před čtením má být věnována evokačním a 

motivačním činnostem a ţe motivace k textu není ţádná metoda.  

V kapitole věnované profilu učitele autorka uvádí výčet vlastností a dovedností, jimiţ 

současný učitel literatury oplývá. Není jasné, podle čeho autorka soudí, ţe je současný učitel 

literatury ochotný pomoci, nebo ţe se snaţí přizpůsobit potřebám ţákům. Ţádná z jejich 

otázek v dotazníku necílila na tuto problematiku. Relativní je také tvrzení, ţe současný učitel 

literatury je ochotný zkoušet nové věci, kdyţ dotazníkové šetření ukázalo, ţe učitelé 

upřednostňují tradiční frontální způsob výuky (s. 59), ţe stále převládá hlasité předčítání ţáků 

(s. 32-33) a ţe většina učitelek se snaţí pouze „občas zařadit něco nového, zajímavé, 

odlišného“ (s. 66). 

V práci také postrádám podrobnější porovnání a shrnutí odpovědí ţáků a učitelů, aby 

byl profil učitele celistvý.    

Z hlediska stylistického je (na pár drobných překlepů) práce na poměrně dobré úrovni. 

Rušivě působí pouze nesprávné pouţití adjektiva snaţivý („snaţivý zlepšit“ /s. 72/, namísto 

snaţící se zlepšit) a předloţky na základě („Svou práci jsem zaloţila téměř výhradně na 

základě výzkumu“/s.9/, namísto zaloţila na…). 

Práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím ji mezi velmi dobře a dobře. O konečné 

podobě známky rozhodně průběh obhajoby. 

 

 

V Praze  dne 2.1.2011                                    ............................................. 

                                                                          podpis oponenta  diplom. práce       
 


