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Práce J. Procházkové míří na důležitou složku literární výchovy – na otázky nebo úlohy, kterými 
můžeme ve výuce pomáhat žákům v čtení a porozumění. Podle zadání práce měla ve vybraných 
čítankách posoudit jejich didaktický potenciál a analyzovat přínosnost úkolů k textům z hlediska 
rozvoje čtenáře. Obávám se, že tomuto zadání práce dostála jen velmi málo, zejména asi proto, že si
autorka neujasnila dost hluboce důležité pojmy, anebo to dala málo najevo, případně proto, že 
nezahrnula do svého uvažování dostatečně právě estetický prožitek čtenáře jako hlavního subjektu 
četby i literární výchovy (LV).
Diplomantka načerpala poučení z několika pramenů – skript, příruček – a hledá, jaké úkoly k 
textům nabízí několik čítanek. Od DP bych očekával, že autorka zaprvé vysvětlí v úvodu, proč by 
čítanka měla obsahovat nějaké úkoly. Mohla by být, a bývá, jen almanachem. Mnozí učitelé se 
čítankám vůbec vyhýbají – k tomu, aby DP měla vážný cíl, měly tyto rozdíly být zváženy a důvody 
pro zkoumání právě úkolů k textům lépe objasněny. Takto autorka jen prohlašuje, že u řady čítanek 
shledala „didaktickou stránku nedostatečnou“. Autorka sice vhodně rozbírá u čítanek to, jak kvalitní
texty byly zařazeny, ale jaký text považuje za kvalitní, to nevysvětlila, vyplývá to tu  a tam z 
rozborů u příslušných čítanek. Něco málo o tom říká na s. 69 v Závěrech, ale to nestačí. U obhajoby
by to měla řádně osvětlit a doplnit a tím ukázat, jak dalece věc promyslila. Na to, zda opravdu 
porozuměla didaktickému působení čítanky, vrhá jistou pochybnost také to, jak nepodloženě odmítá
metodické příručky – i když právě ty by mohly obsahovat ony úkoly k práci s texty. V podstatě se 
nemusejí lišit od úkolů vytištěných za textem v čítance.
K tomu se druží to, že uchazečka posuzuje čítanky jaksi „retroaktivně“ z hlediska 
konstruktivistického pojetí učení. Většina čítanek však  nevzniká ani nepůsobí v rukou učitelů 
připravených k profesi na bázi konstruktivismu. Vytýkat tedy čítankám, že jejich úkoly nerespektují
třeba třífázový model učení (evokace, uvědomění významu, reflexe, vhodný zejména pro učení se 
věcným poznatkům), považuji za neadekvátní, nedomyšlené. Ledaže by autorka dobře objasnila -  
například ve své vlastní přípravě ukázkové hodiny i předvedla, co evokace může a má přinést 
žákovi k estetickému prožitku. Mohla by vyvinout a doporučit takové vhodné úkoly a přístupy. 
Všimla by si, že čítanky v úkolech nápadně ignorují estetický prožitek čtenáře. Ale bohužel i 
ukázková příprava J. Procházkové i rozbor provedené hodiny s Dědečkovým textem rovinu 
čtenářových pocitů a estetického prožitku docela ignoruje rovněž. 
Ohled k tomu, co se vlastně ve vyučovací praxi v LV děje, by byl pomohl autorce lépe doplnit to, 
co propojuje uvedené výsledky v PISA a TIMMS a způsoby výuky v LV běžné v našich školách. 
Kdyby se v práci byla zabývala prací učitelů s těmito čítankami, mohla by říct více o tom, zda, jak a
proč opatřují svou hodinu v příslušné fází učení svými vlastními úkoly před čtením. Zdá se, že 
uchazečka sleduje, jak čítanky vyhovují některým rámcům, v nichž se dnes uvažuje (klíčové 
kompetence, čtenářská gramotnost. konstruktivistický model výuky – ale nesleduje už to, čemu je 



třeba vyhovovat v literární výchově žáka (třebaže charakteristika LV z RVP je v DP citována. Není 
tu však analyzována).

Je ovšem otevřena otázka, jak vlastně autorka čítanky k rozborům vybírala. Čítanek s „doložkou“ 
MŠMT je tuším o hodně více, než co bylo vybráno. O tom, které čítanky „jsou skutečně v českých 
školách používány“, práce nepodává žádný doklad, jen autorčino tvrzení nebo citaci z propagačního
pramene.
Metodologicky by bývalo třeba, aby autorka také (na s.35) zdůvodnila, proč se zabývá kterou 
oblastí svého rozboru: zdá se mi, že jen třetí oblast – rozbory úkolů - je náležitá k tématu této DP. V
předchozích dvou oblastech se autorce nedaří naplňovat, podle mého soudu, zadání práce. Kdyby si 
autorka byla jasně stanovila a v úvodu také čtenáři této DP vyzradila cíl své práce, asi by by se jí 
bylo lépe rozhodovalo, co a jak zkoumat nebo nechat stranou. Ostatně „analýza textů“, kterou 
uchazečka podává, je většinou spíše přehledem, soupisem, ale ne hledáním součástí, příčinných a 
jiných vztahů mezi nimi, výchozích principů atp.
Svou výzkumovou otázku (s.35) měla lépe podepřít zjištěními ze své Bc. práce, ne na ni jen 
odkázat. Bylo by to žádoucí v okamžiku, kdy vyhlašuje svou hypotézu, již bude v DP ověřovat. 
Takto jen tušíme, že autorka spojuje úroveň výsledků mezinárodních šetření  s vyššími úrovněmi 
Bloomovy taxonomie. To je ovšem velký závěr – a vyžadoval by průzkum vzdělávacího terénu., 
jenže ten u nás nemáme.
Alespoň mohla ukázat blíže to, jak podle ní souvisejí činnosti na úrovních Bloomovy taxonomie s 
činnostmi čtenáře a učící se osoby. Tvrdit, že úkoly v čítance jsou nebo nejsou k taxonomii 
přiřazovány systematicky, nestačí. Schází tu funkce takových činností pro práci s textem v hodině 
LV. Cením si toho, že autorka sestavila vlastní hodinu LV v 8. ročníku a že ji v DP analyzuje.
Právě v přípravě a provedení hodiny by se J. Procházkové bylo hodilo, kdyby otázky mohla klást i 
sobě – zejména nad tím, jak poznatky, které shromažďuje v první části DP, slouží v literární 
výchově. Ale i nad tím, jaké typy otázek našla v čítankách. Sice uvádí různá pojetí otázek, nebo je 
třídí, ale nepojednává o tom, co skutečně znamenají u čtenáře, u žáka, který je má dostávat. Nebo 
zda je nemá dokonce sám vytvářet. Proč jsou otázky důležité pro rozvoj čtenářových kompetencí? 
Teoretická část DP by nemusela být jen povšechně pedagogická, měla by zásadně pojednat 
literaturu a čtenářské činnosti. Z části praktické mohly být vyvozeny zásadnější závěry o tom, co 
vlastně žák k práci s daným textem a jeho potenciálem potřebuje za dopomoc (formou například 
úkolů po čtení).
Také nad svým pochopením „teoretických“ východisek, např. v pojednání o Bloomově taxonomii 
otázek či mentálních operací by bývalo užitečné si více objasnit, co ve vztahu k LV vlastně 
příkladové činnosti znamenají, co tedy by se dalo očekávat v dobrých čítankách – pak by se 
porovnáním ukázalo, jaký je reálný stav v čítankách. To může uchazečka u obhajoby blíže vyložit. 
Když vykládá o konstruktivismu a konkrétně o programu RWCT, mohla by u obhajoby doplnit, jak 
vidí souvislost mezi třífázovým modelem učení a estetickým prožitkem z četby literatury – v ní není
utváření poznatků nijak přímočaré, jako je to možné u četby naučných textů.

V pojednání o čítankách, od kap. 5.1 postupuje diplomantka podle plánu, ale není mi jasné, jak 
zachází s úlohami: seznam „očekávaných výstupů“, který cituje z čítanky pro 9. roč. z Nové školy, 
je dost nesourodou a patrně málo domyšlenou směsicí cílů výuky, nebo velmi všeobecných aktivit 
žáka. Některé úkony diplomantky, které ohlašuje, nejsou naplněny: „Nyní se budu věnovat 
reprezentativnosti ukázek...“ - musela by jednak předvést kritéria, která podle ní o 
reprezentativnosti rozhodují, jednak by musela skutečně o reprezentativnosti pojednat (s.39). 
Kritéria k posuzování uvádí diplomantka zřetelně u analýzy otázek a úkolů – je to pro ni hledisko 
toho, jak odpovídají třífázovému modelu učení.

Práce by si zasloužila korekturu v kladení čárky ve větě (nemá se klást po počátečním příslovečném
určení atp.), také je třeba hlídat si podoby jmen autorů (Brdečka, gen. Brdečky, a ne gen. Brdečka, 
to by nom. byl Brdeček, s. 49).



V seznamu použité literatury schází u položky Procházková, Jana. Analýza výběru textů... údaj, kde
je publikováno. Jde asi o bakalářskou práci na PedF (jak na s.35 vyzrazeno)? 
K hodině s textem J. Dědečka: Tak jako pro žáky, i pro mladou učitelku je už historismem hra s 
jmény básníků Sládka a Nerudy. Sládek byl v 90. letech 20. století k extremismu, rasismu a jiným 
hovadismům nakloněný předseda Republikánské strany, jehož mohli dva mladí neonacisté 
obdivovat...
Navrhuji hodnotit práci – v případě konzistentní obhajoby o a osvětlení nebo vyvrácení vážných 
námitek – jako dobrou.

V Praze dne 22. 8. 2013                             Ondřej Hausenblas


