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 J.Procházková ve své diplomové práce navazuje na úspěšně obhájenou bakalářskou 

práci Analýza výběru textů do čítanek pro 2. stupeň ZŠ. Tentokrát se ovšem výběru textů věnovala 

pouze okrajově, zaměřila se na neméně důležitou složku čítanek, na úkoly, které jsou k textům 

(ne)připojeny.  

 V úvodu práce autorka předesílá, čeho se budou týkat její jednotlivé kapitoly, nevytkla 

si však jasně cíle, kterých chce dosáhnout. 

 Z bakalářské práce autorka převzala kapitolu o pubescentním čtenáři (vědoma si toho, 

že je nutné nejprve dobře poznat adresáta čítanek), doplnila ji o aktuální pojetí čtenářské 

gramotnosti v ČR a o závěry mezinárodních výzkumů čtenářské gramotnosti (PISA), které jí 

pomohly dotvořit představu o současném českém pubescentním čtenáři. Všímala si především toho, 

se kterými typy otázek a úkolů (se kterou oblastí čtenářské gramotnosti) mají čeští patnáctiletí žáci 

největší potíže.  

 V další kapitole autorka shrnuje nejpodstatnější cíle v oblasti literární výchovy, které 

stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Poučena závěry mezinárodních 

výzkumů podotýká, že v očekáváných výstupech RVP ZV není explicitně zmíněna čtenářská 

gramotnost, že v nich není kladen důraz na její rozvoj. Vzhledem k tématu své práce připomíná 

čítankové řady (různých nakladatelství), které začaly vycházet po roce 2007, kdy RVP ZV vstoupil 

v platnost, a jejichž autoři deklarují, že jsou koncipovány v souladu s ním. Jako jeden z dílčích cílů 

si J. Procházková stanovila tato tvrzení ověřit.  

 Ve stěžejní teoretické kapitole se autorka postupně představuje východiska pro analýzu 

čítanek. Autorka se hlásí ke konstruktivistickému pojetí učení. Z programu Čtením a psaním ke 

kritickému myšlení (RWCT) přejímá třífázový model plánování, který v sobě zahrnuje fázi 

evokace, uvědomění a reflexe (v oblasti literární výchovy někdy také nazývané před-, při- a po 

čtení). Jedná se o fáze, které respektují přirozený způsob lidského učení. Úkoly a otázky v čítankách 

i metodických příručkách se zaměřují většinou na fázi uvědomění (na práci s textem samotným), 

opomíjí, že je důležité před samotnou četbou pracovat s žákovskými prekoncepty, jejich 

čtenářskými očekáváními a že po přečtení a interpretaci textu je zásadní dát žákům prostor se nad 

textem (jako celkem) znovu zamyslet, nebo na jeho základě samostatně tvořit. Autorka 

předpokládala, ačkoliv tuto svou domněnku v práci explicitně nevyjádřila (jen podotkla, že učitelé 

často podceňují fázi evokace a reflexe – viz s. 26), že čítanky nebudou tento model respektovat, 

protože nejsou vystavěny na základě konstruktivistického pojetí výuky. Úkoly v čítankách 

analyzovala především z hlediska toho, zda by některé z úkolů, které původně byly míněny pro 

práci s textem (tedy pro fázi uvědomění), mohly plnit funkci fáze evokační či reflexivní. 

 Diplomantka s oporou o prostudovanou literaturu vysvětluje význam otázek a jejich 



funkci ve výuce. Zdůrazňuje, že klást otázky by neměl pouze učitel, ale hlavně žáci, kterým by měl 

být zároveň v hodině poskytnut odpovídající čas pro nalézání odpovědí. J.Procházková dále nabízí 

3 různé klasifikace otázek (podle R.Fishera, podle Z.Kalhouse a kol. a podle mezinárodního 

výzkumu PISA). Na třídění otázek podle PISY bylo pro autorku přínosné zjištění, které typy otázek 

působily českým žákům obtíže a které jsou naopak pro většinu z nich bezproblémové. Kapitola je 

završena krátkým pojednáním o způsobu kladení otázek (a zároveň dalším typu jejich třídění) na 

základě Bloomovy taxonomie cílů. 

 Pro analýzu si autorka zvolila čítanky nakladatelství Nová škola, Fraus, Alter a SPN (od 

tohoto nakladatelství vybrala 2 tituly – jeden z roku 2002 a jeden zohledňující RVP ZV z roku 

2008). Analýzu rozdělila do tří okruhů: 1. Představení čítanky, kontext jejího vzniku (vztah k RVP 

ZV), její struktura a grafická podoba, 2. Skladba textů: zastoupení textů českých a zahraničních 

autorů, zastoupení textů různého staří a různých literárních druhů, reprezentativnost zvolených textů 

(v této oblasti J.Procházková využila zjištění ze své bakalářské práce), 3.Otázky a úkoly. 

 Autorka na základě prostudované literatury (především na základě závěrů 

mezinárodního výzkumu PISA) a zkušeností z analýzy čítanek provedené v rámci bakalářské práce 

formulovala následující hypotézu, kterou chtěla analýzou vybraných čítanek ověřit: „domnívám se, 

že v analyzovaných čítankách budou převládat otázky zkoumající spíše doslovné porozumění a 

velmi málo otázek či úkolů bude zaměřeno na hodnocení a zaujetí vlastního stanoviska k textu.“ (s. 

36). V závěrech k analýze čítanek, ani v celkovém závěru práce se k ní autorka bohužel nevrací, 

nekonstatuje, zda se ji podařilo ověřit či nikoliv (ačkoliv je zřejmé, že analýza jí přinesla poznatky, 

ze kterých by mohla na ne/platnost hypotézy usuzovat). Autorce doporučuji, aby si (o závěry 

z analýzy opřené) vyjádření ke stanovené hypotéze připravila k obhajobě.  

 Na základě předem vymezených kritérií, která vyplynula z výše zmíněné stěžejní 

teoretické kapitoly práce, autorka zkoumala zastoupení jednotlivých typů úkolů a otázek ve 

zvolených čítankách. V závěrech analýzy autorka čítanky zhodnotila z hlediska toho, zda a v jaké 

míře jsou v nich zastoupeny jednotlivé typy otázek podle R. Fishera, B. Blooma a podle výzkumu 

PISA. Dospěla k závěru, že nejvíce rozmanitých otázek a úkolů nabízí pracovní sešit příslušející 

k čítance nakladatelství Alter. 

 Poznatky získané analýzou čítanek se autorka rozhodla aplikovat při formulování 

modelových otázek a úkolů k básnickému textu Jiřího Dědečka „Za trochu lásky“ (ten si autorka 

vypůjčila z čítanky SPN z roku 2008). Nejprve zdůvodnila volbu textu a snažila se postihnout jeho 

didaktický potenciál (jaké výzvy text nabízí pro žáka deváté třídy). Dále formulovala úkoly 

(respektive jednalo se o návrh ucelené lekce), které okomentovala. V komentářích se opírala o výše 

uvedená teoretická východiska a závěry analýzy. Na základě nich vyslovila domněnky ohledně 

předpokládané obtížnosti úkolů pro žáky. Připravenou lekci autorka realizovala se žáky 8. ročníku 

na Základní škole Dukelských hrdinů v Karlových Varech (v práci autorka vysvětluje, proč zvolila 

8. a ne 9. ročník). Její průběh i náročnost úkolů a jejich srozumitelnost pro žáky reflektovala jen 

zběžně (při reflexi zůstává na obecné rovině, nevyjadřuje se k jednotlivým úkolům), pro svou 

budoucí praxi z této zkušenosti vyvodila několik podnětů.   

 

 

Práce je napsána bez zásadních prohřešků proti gramatice či stylistice.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře. 
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