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Diplomová práce Markéty Pošmourné se zabývá problematikou čtenářství na 1. stupni 
ZŠ, diplomantka hledá a ukazuje cesty к rozvoji čtenářských kompetencí, cesty aktivní práce 
s krásnou literaturou. 

Pro práci je zásadní bohatá pedagogická zkušenost autorky, a to nikoli v počtu 
odučených let, ale v jejím hledání nových aktivních a aktivizujících metod práce, v jejím 
chápání dítěte jako partnera v pedagogickém procesu, v jejím respektu к dětské individualitě, 
v jejím tvořivém přístupu к vyučování, к práci s dětmi. To jsou hodnoty, které prolínají celou 
prací jako základní postoj ke vzdělávacímu procesu, к místu dítěte a pedagoga v něm, 
hodnoty nikoli pouze slovně proklamované, ale zásadně přítomné v každodenní pedagogické 
práci. 

Struktura práce je vyvážená. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a 
praktickou. V teoretické části se autorka zabývá Rámcovým vzdělávacím programem jako 
dokumentem, který nově vymezuje cíle a obsahy vzdělávání, a zásadně tak mění i metody 
práce na základních školách.Dále se autorka zabývá dětským čtenářstvím a cestami jeho 
rozvoje. Metodologickou oporu hledá autorka zejména v dramatické výchově a programu 
RWCT. Zdrojem poznatků je jí odborná literatura, ale i vlastní zkušenosti získané na 
seminářích dramatické výchovy a programu RWCT. Vzhledem k tomu, že se sama autorka 
hlásí ke konstruktivistické pedagogice, možná by i tato oblast zasloužila své m isto 
v teoretické části. Proto by bylo zajímavé při obhajobě práce nastínit místo literatury a práci 
s ní v konstruktivisticky pojatém vyučování. Další oblastí, kterou autorka v části teoretické 
poněkud pominula, je výběr, volba textu, s nímž bude skupina pracovat. I tuto problematiku 
by mohla autorka otevřít při obhajobě své práce - tedy: Jaká jsou její kriteria volby textu, jak 
tento výběr probíhá, jak vnímá roli pedagoga a dětí při volbě textu? 

Praktická část vychází z akčního výzkumu - autorka popisuje a reflektuje lekce 
literární výchovy, které realizovala v prvním a pátém ročníku ZŠ (je zde i lekce, kterou 
realizovaly studentky PdF UK a diplomantka byla v roli pozorovatele). Úvodní kapitoly 
praktické části by možná zasloužily větší zhuštění a koncentraci na téma a cíl práce, ale 
následující kapitoly nabízejí bohatý materiál zaznamenaných lekcí literární výchovy, materiál 
velmi inspirativní. Je velmi potěšitelné, že poznatky získané studiem literatury a účastí na 
seminářích, autorka tvořivě přepracovává s vědomím konkrétní skupiny, věkových specifik a 
stanovených cílů. Pro obhajobu by bylo zajímavé, pokud by autorka popsala své zkušenosti 
s kombinováním metod práce vycházející z metodologie dramatické výchovy a a metod práce 
vycházejících z programu RWCT a blíže se věnovala jejich specifikům ve vztahu ke klíčovým 
kompetencím. 

Práci považuji za velmi zdařilou a inspirativní. Také formálně odpovídá požadavkům 
kladeným na diplomovou práci. 
Navrhuji hodnotit práci jako výbornou. 
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