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     Lucie Zuntová si pro svou diplomovou práci vybrala zajímavé téma vztahující se 
jak k didaktice oboru literární výchovy, tak k některým otázkám obecně didaktickým, 
ale i sociologickým či filosofickým: Profil současného českého učitele literatury. 
     Diplomantka založila svůj kvalitativně orientovaný výzkum na dotazníkové 
metodě, konkrétně na dotazníkovém šetření jak v žákovské, tak učitelské skupině. 
Interpretací získaných se pak snažila vytvořit profil současného českého učitele 
literatury.
     Je třeba zdůraznit, že volba výzkumných metod i dílčích otázek pro učitele a žáky 
nebyla jednoduchá, bylo třeba se neustále zamýšlet nad jejich výpovědní hodnotou; o 
to větší výzvou bylo pro Lucii vyhodnocení získaného materiálu.   
     Jako vedoucí práce mám několik připomínek:
     U diplomové práce Lucie Zuntové bych očekával kvalitnější teoretické zázemí a 
uvažování v širších souvislostech, rovněž také lepší formulační a stylistické 
dovednosti.
     Závěr práce by měl přinášet pouze ta zjištění, ke kterým diplomantka došla 
v průběhu práce, a vztahující se těsně k cíli práce; není proto nutné do závěru 
zahrnovat metodické poznámky či některé marginální informace.     
      Především bych však očekával, že Lucie věnuje výslednému profilu učitele větší 
prostor. Pro účely obhajoby proto diplomantce doporučuji shrnout ta data 
z dotazníkového šetření, o kterých se domnívá, že jsou podstatná a zároveň zajímavá, 
a pokusit se některá z nich interpretovat vzhledem k současné výukové praxi.
     

     Práci Lucie Zuntové hodnotím jako velmi dobrou až dobrou (podle průběhu 
obhajoby), doporučuji ji k obhajobě. Přeji Lucii mnoho úspěchů v dalším odborném 
i osobním růstu.
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