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Diplomantka si zvolila, zúžila a propracovala téma a cíl práce v úzké souvislosti s pedagogickou
prací a s výukou literární výchovy. Neklade si za cíl všeobecně platné poznání ani dokázání některé
zásadní pravdy o chlapeckém čtenářství, protože na to rozsah práce, jakou je DP, nepostačuje.
Jolana Nováková míří spíše na to, aby si osobně udělala jasno v problematice LV ve specifické
skupině – u chlapeckých čtenářů, kterou jako odborně poučená učitelka považuje za zanedbávanou.
Předložená DP má spíše povahu akčního výzkumu – to, co zjistí u své třídy (u zkoumaného okruhu
respondentů) o rozdílu mezi chlapeckými a dívčími zájmy, sice do značné míry odpovídá tomu, co
se uvádí v (ne právě četných) odborných pramenech, ale pro dané děti a učitelčino plánování výuky
literatury a čtení to není nic samozřejmého, dávno známého. Konkrétní skupinu dětí bude učit
podle konkrétních zjištění o jejich čtenářském zaměření a úrovni, nikoli podle zobecněných
výsledků výzkumů.
Aby diplomantka dokázala vystihnout potřeby pozorované skupiny, poučila se v odborných
pramenech a jimi podepřela svou (krátkou) učitelskou zkušenost. Je důležité, že se snažila hledat
řešení pro chlapecké čtenáře, a nikoli že by například jen porovnávala hochy a dívky nebo
posouvala v tabulkách sem a tam čísla ze statistik.
Informace, které z teoretických prací a z dostupných výzkumů excerpovala, předkládá Jolana
Nováková velmi přehledně a sevřeně. Vybrala řadu aspektů, v nichž je žádoucí sledovat chlapecké
čtenářství. Poučena pak provedla několik pohovorů se žáky 1. stupně ZŠ (jak s hochy, tak s
dívkami). Své postřehy porovnává s výzkumy většími. Také si své představy i postoje dětí ujasnila
pomocí „zkušebního rozhovoru“ s dvěma jedenáctiletými dětmi. Rozhovor přepsala doslovně, což
je pro akční výzkum, jemuž se její DP dosti blíží, hodně cenné. Jolana u obhajoby patrně vyjasní, co
všechno jí rozhovor ukázal důležitého pro její záměr a jak zkušební hovor determinoval hovory
následující, s větší skupinou. Je důležité, že se Jolana nespokojila s přepisem hovorů, ale že zapsala
své postřehy z nich. I když žáci v hovorech „naostro“ odpovídají na její otázky celkem typicky –
pro učitele začínajícího je významné vidět odpovědi, mít možnost je promýšlet. Diplomantka by
mohla blíže uvést, co podle ní vyplývá pro učitelovo pojetí výuky LV z rozdílů mezi hovorem
s hochy a hovorem s dívkami.
Pro potřeby výuky diplomantka prozkoumala a charakterizovala co do didaktického potenciálu
několik knížek pro děti a mládež. V této části uplatnila na rozbor knížek kritéria odpovídající tomu,
co chlapci potřebují, aby je četba zaujala. Takový pohled na vybírané texty se bude učitelce na 1.
stupni školy velmi hodit v praxi.
Diplomantka by mohla uvést více svých poznatků a závěrů týkajících se motivace chlapců k četbě.
Zejména takových poznatků, o nichž se domnívá, že mohou pomáhat chlapcům, kteří vztah k čtení
nemají a kteří ani sami aktivně do výuky nevstupují.

V přípravě jedné hodiny LV si diplomantka zkusila zapojit nabyté poznatky o stavbě hodiny LV,
o čtenářském chování chlapců i o existujících textech. Svou přípravu hodiny zařadila do DP.
U obhajoby by měla blíže vysvětlit, které prvky v přípravě jsou zařazeny pro užitek chlapců jako
čtenářů, nebo které jí mají posloužit pro poznání chlapeckého čtenářství.
O provedení hodiny ve třídě podává J. Nováková záznam s vlastními komentáři, je zajímavé jak
provedení hodiny pozměňovala podle reakcí dětí. Taková sebereflexe je užitečným učitelským
nástrojem. Jolana by měla pohovořit více o tom, co jí provedení hodiny přineslo pro její pochopení
chlapeckého čtenářství přineslo pro její příští plánování výuky a vedení žáků.
Předloženou diplomovou práci považuji za vhodnou k obhajobě a navrhuji ji v případě úspěšné
ústní obhajoby hodnotit jako výbornou.
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