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V úvodu bych ráda ocenila již samotnou volbu tématu diplomové práce. Žáci (jak 

dokládá autorka odkazem na zveřejněné žebříčky žánrových preferencí u žáků ZŠ) a bohužel i 

učitelé se poezii a intenzivnějšímu zabývání se jí často vyhýbají. Poezii vnímají jako něco složitého, 

nepochopitelného (i neuchopitelného), od života odtažitého. Jak ukazuje práce A.Pokorné, i ve 

školní literární výchově na 1. stupni ZŠ lze utvářet pozitivní postoj žáků k tomuto literárnímu 

druhu- a to prostřednictvím vhodně zvolených básnických textů, jejichž témata i způsob jejich 

ztvárnění se žáků bytostně dotýkají, a metod, které pro žáky vytvoří prostor, v rámci něhož se 

mohou s básní „potkat“.    

 Autorka si na s. 12 vytkla tyto cíle: „podpořit rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti dětí 

na 1. stupni pomocí poezie, nalézt ověřené postupy, jak takového cíle dosáhnout a také přijít na postupy 

vlastní […] a nenásilně žáky seznámit alespoň s esencí literární teorie týkající se poezie (např. 

některými básnickými prostředky, stavbou básně…)“  Tyto cíle se jí podařilo úspěšně naplnit. Jen je 

potřeba zmínit, že autorka neprováděla výzkumné šetření, v rámci něhož by ověřovala, zda a jak se 

její žáci v jednotlivých oblastech čtenářské gramotnosti rozvíjejí. Její závěry o pozitivním vlivu 

metodicky promyšlené práce s poezií (v literární výchově) na čtenářské kompetence žáků se opírají 

pouze o její subjektivní pozorování a reflexe vyučovacího procesu.    

 Na teoretické části práce oceňuji, že jsou v ní teoretické poznatky propojeny 

s autorčinými pedagogickými zkušenostmi. Jak je zjevné již obsahu, text práce je promyšleně 

strukturován. Teoretická a praktická část jsou vzájemně provázány (v praktické části je často 

odkazováno na poznatky z části teoretické).  

Autorka se poučila o tom, co je to poezie (v krátké kapitole shrnuje vývoj české poezie 

pro děti od 19. století, podobnou stručnou kapitolu by si zasloužila i zahraniční poezie pro děti, 

zvláště když z ní autorka čerpá básnické texty pro některé lekce z praktické části), čtenářství, 

čtenářská gramotnost, čtenářské dovednosti a strategie (jaký je mezi těmito 2 pojmy rozdíl). 

Neopomněla ani charakterizovat žáka a čtenáře mladšího školního věku z hlediska vývojové 

psychologie. Dále se zaměřila na místo poezie a čtenářské gramotnosti v oficiálních kurikulárních 

dokumentech (v Bílé knize a v RVP ZV). A. Pokorná se věnuje také podmínkám, které je potřeba 

ve škole vytvořit pro úspěšný rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, srovnává ideály se školní 

realitou, kterou zná ze své vlastní zkušenosti.  

Pro potřeby své práce autorka analyzuje čítanky pro 1. -5. ročník 1. stupně ZŠ, které 

jsou dostupné ve škole, kde působí. U vybraných čítanek sleduje zastoupení básnických textů (v 

poměru k próze) a (ne)přítomnost otázek a úkolů u každého z textů. Všímá si i toho, zda je u textu 



uveden autor, dává tím najevo, že si uvědomuje, že kultivovaný čtenář by měl chtít vědět, kdo text 

napsal (pomáhá mu to při samotné interpretaci i v případě, že by si rád od daného autora něco 

dalšího přečetl) a že i slabikáře a čítanky by povědomí o autorovi (respekt k autorským právům) 

měly u dětí cíleně rozvíjet. Na začátku kapitoly věnované analýze čítanek autorka slibuje, že bude 

zaměřena také na témata, která prvostupňové žáky oslovují (s. 42). Čtenář se bohužel nedozví, která 

témata jsou podle ní pro žáky atraktivní a která se podle ní naopak s jejich čtenářskými zájmy 

míjejí. Na s. 45 pouze konstatuje, že „další texty z uvedených čítanek jsou podle mne z jiných 

tématických oblastí než z těch, které jsou v tomto věku dětmi vyhledávané a které by je mohly oslovit.“, 

své tvrzení nedokládá žádnými konkrétními příklady. Autorka uvádí, že její zkoumání čítanek je pouze 

laické, stejně jako posouzení kvality básnických textů. Přesto se k jejich kvalitě v obecné rovině 

vyjadřuje. Pro čtenáře by bylo přínosné, kdyby vyjasnila, na základě kterých kritérií ona osobně 

básnického texty posuzuje, čím se podle ní vyznačuje kvalitní básnický text určený dětskému 

recipientovi.   

V závěru teoretické části autorka stručně představila texty a metody, které využila při 

plánování a realizaci lekcí z praktické části. Nesporný přínos diplomové práce A. Pokorné (nejen pro 

učitelskou veřejnost) by ještě zvýšila skutečnost, kdyby k jednotlivým textům byla připojena jejich 

stručná didaktická interpretace a zdůvodněn jejich výběr. V kapitole o metodách bych ráda upozornila 

na terminologickou nepřesnost, před čtením- při čtení – po čtení není metoda, ale spíše způsob 

plánování práce s textem. V rámci tohoto procesu pak mohou být uplatňovány různé metody. Ocenění 

hodné je, že autorka kromě metod, které žáky vedou k porozumění básnickému textu, zapojuje i přednes 

a dramatizaci (které velmi dobře odráží, zda a jak dítě textu rozumí) a neopomíjí ani samostatnou tvorbu 

dětí.  

V praktické části autorka nejprve charakterizuje jednotlivé skupiny žáků, s nimiž při 

realizaci svých lekcí pracovala. Stručně nastínila atmosféru ve skupině, vztahy mezi žáky, úroveň jejich 

čtenářské gramotnosti a metody, s nimiž v dané skupině pracovala, přístup, který k žákům zvolila. 

V rámci lekcí autorka využívala různé typy textů: žáci se seznámili s poezií lyrickou, epickou i 

lyrickoepickou, setkali se s nonsensem, s poezií „všedního dne“ i s básněmi, které jsou součástí 

prozaických děl pro děti. Metody pro práci s texty jsou vybírány poučeně a citlivě s ohledem na 

dětského recipienta a s respektem k významovosti textu. Autorka navíc jednotlivé lekce doplnila 

ukázkami prací svých žáků i svými vlastními výtvory (autorka nejenže žákům modeluje, jak postupovat, 

ale zároveň tvoří/básní spolu s nimi). 

Autorka prokázala, že její schopnost sebereflexe (jako učitelky) je na velmi vysoké úrovni.  

Jako příklad může posloužit reflexe k lekci založené na Šrutově básni Pět ježibab (s. 72). A. Pokorná 

v ní vyhodnotila dětské výkony a nahlédla, že překročila horizont nejbližšího vývoje žáků tím, že se jich 

ptala na autorský záměr ve chvíli, kdy ještě neměli zkušenost s kladením otázek nad textem, kdy ani 

nevěděli, jak otázku položit. Z této zkušenosti pro sebe dokázala vyvodit poučení. Podobných cenných 

učitelských „vhledů“, nalezneme v práci několik (další např. s. 75, 78 atd.).  

Další možnost autorčina osobního pedagogického rozvoje spatřuji v tom, že bude do svých 

lekcí cíleně zapojovat reflexi žákovských výtvorů (např. při předvídání žáci mohou nejen srovnat své 

návrhy s návrhy ostatních i s původní verzí autorovou, ale bylo by pro ně obohacující, kdyby zkoumali, 

na co při předpovědi cílili (z čeho vycházeli) oni a na co jejich spolužáci či autor, stejně tak mohou 

postupovat i u své vlastní tvorby).   

 Cíle jednotlivých lekcí jsou téměř identické (což nejspíše není na škodu a odpovídá realitě), 

ale u některých zůstaly některé cíle opomenuty – např. u lekcí na baladu (s. 79) v cílech chybí zmínka o 

srovnání různých adaptací Erbenových balad (tento cíl považuji v této lekci za stěžejní - srovnání 

různých adaptací/interpretací napomáhá v kultivaci žákovské interpretace, pomáhá básnický text 

nahlížet z různých úhlů pohledu). 



 Při závěrečných úpravách nejspíše z práce vypadla jedna (či více stran). Na s. 112 se píše o 

SMS psané akrostichem a popěvku DAPADA, který se měl objevit v SMS jednoho ze žáků, ale na 

předcházející straně se ani jedno z uvedených neobjevuje.  

 Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem. 

 K obhajobě autorce doporučuji si připravit následující: 1) kritéria pro rozpoznání kvalitního 

básnického textu 2) témata, která jsou atraktivní pro čtenáře mladšího školního věku 3) chybějící 

žákovské SMS s didaktickým komentářem. 

 

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 23. 8. 2013                                          ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


