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Na práci I. Stodolové oceňuji to, že se hleděla důkladně poučit o tom, v čem chce bádat – její 
přehled použité literatury je široký, opřela se o soudobé koncepce a poznatky (např. o Vývojovou 
psychologii M. Vágnerové). Svou poučeností se vyhnula přebírání nereflektovaných pohledů a 
názorů na čítanky.
Za přínosné považuji i to, že svůj poznatky ze svého průzkumu odborných pramenů i čítanek 
aplikovala při tvorbě vlastních kapitol do svébytně pojaté čítanky.
Tím, že uchazečka vyšla na začátku z Průchova zařazení čítanek mezi učebnice, si otevřela cestu k 
tomu, aby její koncepce nebyla jen „almanachová“, ale aby nutně zahrnovala i podněty k práci s 
texty, a tím se rozhodla i o tom, že musí promyslit didaktické okolnosti čítanek.
Uvítal bych, kdyby uchazečka u obhajoby více vysvětlila, zda a jak do svého uvažování o čítance 
zahrnula i to, že čítanka je kniha, že vypadá jako kniha povídek nebo jako nějaký výběr z díla, a že 
ji tak žáci zejména v nižším věku berou do ruky. A ovšem že čítanka ve skutečnosti není ani sbírkou 
povídek, ani výborem textů některého literárního směru nebo  období atp.
Jinou otázkou, která je pro čítanky zásadní, je určování náročnosti textů v čítance zařazených. Iva 
Stodolová se této otázky lehce dotkla na s 23-24, ale mohla by svůj názor víc vyjasnit, protože 
tradice čítanek, které aspirují na to, že budou rok po roce následovat i podněcovat čtenářský růst 
žáka, je u nás silná. Nejde však jen o složitost tématu textu.
Ve věci otázka k čítankovým textům by bylo dobré, aby uchazečka objasnila, jaký je její názor na 
Fisherem předkládanou představu, že se dětem mají pokládat nejprve otázky z nižších rovin 
Bloomovy taxonomie kognitivních operací (s. 30-31).

Oceňuji, že uchazečka velmi pečlivě promyslila strukturu svých kapitol do čítanky. Bylo také 
vhodné, že zvolila tradičně využívané literární texty – lépe tak vyniknou specifické rysy 
diplomantčina pojetí čítanky.  K tak velkému úkolu, jakým je propojit chronologické a tematicko-
žánrové pojetí výuky to je velmi potřebné. Bylo by však účelné, aby uchazečka u obhajoby více 
vyložila své pojetí časového rozvržení výuky: když budou v čítankách hodně podnětné a někdy i 
dlouhé texty, s nimiž je pak třeba i pracovat déle, co si má počít učitel v dnešní škole nastavené na 
izolované údery poznání v pětačtyřicetiminutových dávkách? 

Nemůžeme po diplomantce žádat, aby k otázkám, jaké navrhuje u textů své čítanky, vystavěla a 
vyložila i „svou“ didaktiku, tedy způsob práce ve třídě, v němž by byly její otázky používány. Ale u 
obhajoby by mohla objasnit, jak se v jejím pojetí práce s čítankou dá předávat žákovi odpovědnost 
za jeho poznávání, chápání a prožívání četby. Otázky, které Iva pokládá, jsou direktivně nejen 



formulovány (imperativ), ale také se mi zdá, že jimi podněcovaná práce v hodině je spíše práce „na 
příkaz“ než žákovo budování porozumění a pak sdílení s druhými. Ale je možné, že I. Stodolová má 
představu práce, která pouze není z čítanky patrná.
Některé otázky však přece jenom znějí dost komplikovaně i pro studenty gymnázia, např. na s.61 
„Jaký vliv má forma díla a jeho žánr na formulaci a následnou interpretaci mateřského vztahu v 
textech?...“ Nejenže je žádán velký intelektuální výkon (to je v pořádku), ale i samo rozluštění 
zadání může zabrat některým studentům dost času...

K metodickým komentářům do Čítanky bych podotkl, že sice obsahují i interpretační poznámky – 
ty jsou pro mnoho učitelů velmi potřebné, ale i metodiku, v níž jsou pojmenovány činnosti žáků, 
kteří se při plnění úkolu zdokonalují ve svém čtenářství. Zde nám Iva Stodolová předvedla 
ojedinělý učitelský výkon, jaký mnoha učitelům schází.

Jen na okraj aparátu: uchazečka cituje o „velkých myšlenkách v literatuře“ z mé publikace z roku 
2006 (na s. 34), ale v seznamu literatury se nevidím.

Doporučuji práci Ivy Stodolové k obhajobě a navrhuji ji hodnotit – pokud uspokojivě zodpoví 
položené otázky - jako výbornou.

V Praze dne 22.8. 2011
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