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Předložená bakalářská práce sleduje velmi zajímavé téma recepce poesie u studentů střední a vysoké 

školy. Ve skutečnosti se zabývá především výukou a metodami , které slouží k rozvoji recepce poezie 

v těchto  školách.  

V první části práce proto autorka analyzuje výchozí pojmy jak z hlediska literární vědy, tak z hlediska 

literární výchovy a didaktiky. Sleduje proces četby, literární komunikace, vztahy čtenáře, textu a 

autora.   

Pro vlastní empirickou práci potom nejvíce využívá několik typů třídění didaktických metod literární 

výchovy, zejména Mistríka a Mikuláška  a pojetí čtenáře Umberta Eca.  

Odborná literatura je pro zvolený úkol dobře vybraná,  přehledně zpracovaná a  zejména plně funkční 

vzhledem k vymezenému tématu i charakteru empirického výzkumu. 

Za nejlepší část bakalářské práce považuji popis jednotlivých hodin literární výchovy. Sledovány byly 

hodiny literární výchovy vedené čtyřmi učiteli na třech školách, dvou gymnáziích a  na literární 

akademii.   Autorka ze záznamů výuky vyanalyzovala metody používané jednotlivými učiteli. Popis je 

pěkný a zajímavý.  

V diskusi  jsou potom jednotliví učitelé a jejich přístupy porovnány  z hledisek metod a jejich 

komplexnosti, cílů literární výchovy (viz Mistríkův didaktický oblouk : typologie, interpretace, 

výchovný přesah) a výchovy čtenáře. Vzhledem k tomuto kontextu by asi bylo vhodné sjednotit 

používaná teoretická východiska U. Eca (empirický vs. modelový čtenář a sémantický vs. kritický. 

semiotický s. 15 – 16 a s. 27 ) a podrobněji popsat části Mistríkova didaktického oblouku (s. 21).  

Z výsledků vyplývá, že výuka literární výchovy na gymnáziích nesplňovala zcela požadavky zadané 

rámcovými vzdělávacími osnovami ani autoritami literární výchovy. Takto explicitní závěr práce 

neříká, možná ku prospěchu věci, protože učitelé mají na mysli zejména jiné výstupy, např. úspěch u 

maturitní zkoušky (vs. výchovu čtenáře). Autorka však nevyužila možnost porovnat výukové metody 

mezi gymnáziem a literární akademií, včetně populace, vzdělání učitelů, cílů výuky a požadavků 

formálních ukazatelů (např. maturita). Podle mého názoru by toto srovnání pomohlo interpretovat 

výsledky a podrobněji porovnat i jednotlivé učitele mezi sebou.  

Předložená bakalářská práce je kvalitní a doporučuji jí obhajobě. Podle výsledků obhajoby hodnotí 

mezi výborně a velmi dobře.  
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