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I. Stodolová si vytkla za cíl vytvořit dvě kapitoly středoškolské čítanky, v níž by texty 
byly propojeny tzv. velkou myšlenkou (pojem přejatý z programu RWCT) a teprve poté řazeny 
z pohledu literárněhistorického či literárněteoretického (Je nutné zdůraznit, že se jedná o koncepci, 
která není v ČR u středoškolských čítanek běžná!). Tento cíl se jí podařilo naplnit v celé jeho šíři.  

Přispělo k tomu jistě i to, že I. Stodolová prostudovala velké množství odborných 
monografií a článků týkajících se problematiky učebnic, čítanek, metodických příruček a 
čtenářských dovedností.  

V teoretické části autorka nejprve vysvětluje funkce učebnic a čítanek a popisuje 
kritéria pro jejich posuzování (u čítanek se opírá o kritéria pro základoškolské čítanky navržená L. 
Lederbuchovou). Autorka pečlivě promýšlela jednotlivé kroky a úskalí, která se mohou při tvorbě 
čítanek vyskytnout. Nejprve si vyjasňuje výhody a úskalí chronologického a tematické řazení textů,  
vytváří si tak teoretické zázemí pro vlastní pojetí čítanky. Zabývá se členěním čítanek do 
jednotlivých dílů podle ročníků, výběrem textů (autorů), jejich reprezentativností a délkou, 
zařazením metatextů a úkolů a otázek. Nezapomíná ani na grafickou stránku čítanek a na 
metodickou příručku.

Stěžejní část práce spočívá ve vlastní tvorbě dvou kapitol čítanky. I. Stodolová nejprve 
objasnila koncepci obou kapitol čítanky. 

Autorka formulovala takové velké myšlenky, které žáky vedou k přemýšlení o literatuře 
a o lidském světě. První velká myšlenka zaměřená na mateřství žákům ukazuje, jak se v různých 
historických dobách proměňovalo vnímání a pojetí mateřské role a jakými prostředky a 
prostřednictvím jakých žánrů bylo v té které době ztvárněno (např. český romantismus - pohádka, 
balada). Ve stejném duchu lze uvažovat i o dalších zásadních lidských otázkách a tématech. Druhá 
velká myšlenka vychází  z toho, že adolescenti často tíhnou k vytváření jednostranných 
(„černobílých“) názorů, sklouzávají k apriorním odsudkům, nejsou ještě schopni problém 
nahlédnout v jeho komplexnosti. I. Stodolová je chce přivést k poznání, že i v oblasti literatury 
nelze často dospět k jednoznačným závěrům a interpretacím, ať už v oblasti žánrů (často dochází 
k jejich směšování a prolínání), způsobu vyprávění (jde o jeho uvěřitelnost) či postav (rozporuplní 
či jen těžko jednoznačně interpretovatelní hrdinové).      

Učitele i žáci jistě ocení, že každá z kapitol je uvedena obrazovou přílohou (obrázkem 
či fotografií) a doplněna o otázky, které mají rozproudit debatu nad zvoleným tématem, respektive 
nad velkou myšlenkou kapitoly. Obrázek či fotografie slouží jako motivační a evokační složka, 
která má u žáků probudit jejich prekoncepty (zkušenosti, znalosti apod.), vyvolat další otázky a 
vytvořit atmosféru příhodnou pro další poznávání, čtení a učení.

Při výběru jednotlivých literárních textů i metatextů (nepřímo i historických 



období/literárních směrů a literárněteoretických „rozporuplností“), při formulování zadání úkolů a 
otázek a při tvorbě jejich metodických komentářů autorka prokázala dovednost citlivě vybrat 
literární i literárně teoretický text pro didaktické záměry, interpretovat ho, vystihnout jeho 
didaktický potenciál a ten zúročit v připravených úkolech a otázkách a jejich metodických 
komentářích. Úkoly a otázky k jednotlivým textům jsou promyšlené, často navzájem provázané, 
aktivně žáky zapojují do recepce textů.

Za každou z kapitol následují metodické komentáře, ve kterých autorka rozvádí velkou 
myšlenku, dává doporučení pro práci s úvodním obrázkem, zdůvodňuje výběr textů (nastiňuje jejich 
možnou interpretaci) a následně komentuje jednotlivé otázky a úkoly. V těchto komentářích velmi 
přesně pojmenovává (nejen) čtenářské dovednosti a znalosti, které splnění úkolu od studenta 
vyžaduje. 

Práce je psána vytříbeným stylem. I. Stodolová se vyjadřuje velmi precizně a 
srozumitelně. 

Byla bych ráda, kdyby autorka mohla při obhajobě zodpovědět tyto otázky: 1.  Na které 
problémy jste při tvorbě jednotlivých kapitol čítanky narazila? Jak se s nimi vypořádala?  2. Která 
ze dvou kapitol se Vám vytvářela lépe? A proč?

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně.

V Praze dne 25.8.2011                           ….………………………….
                                                                                   Podpis 




