
 

 

Posudek vedoucí diplomové práce Michaely Šaršeové „Současná česká literatura 

v kontextu střední školy“ 

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, obor učitelství českého jazyka a 

literatury 

Cíl práce, její účel a směřování 

Michaela Šaršeová se rozhodla zaměřit ve své diplomové práci na otázku současné 

literatury v kontextu středoškolského vzdělávání. K tomuto tématu ji přivedl intenzivní osobní 

zájem, a to nejen o problematiku soudobé literární produkce, ale především značné 

znepokojení nad tím, jakým způsobem je (resp. není) současná literatura pojednávána 

v kontextu středoškolského vzdělávání.  

Téma vymezené jako „současná česká literatura“ ze zcela pochopitelných důvodů 

může skýtat jistá úskalí, a to např. v otázce, co za současnou literaturu považujeme nebo 

máme považovat, v kontextu středoškolského vzdělávání se pak kontury problému ještě 

zvýrazní, protože vyjde najevo, že obraz současné literatury pro účely výuky je určitým 

způsobem formován podle toho, které texty nejčastěji v učebnicích, nebo čítankách novější 

literaturu prezentují. V  některých momentech se tedy může jevit, že existují paralelní 

„současné literatury“, ta, která je součástí literárního života neustále se proměňuje a ta, která 

je fixována v učebnicích, pedagogických dokumentech apod. Rozptyl pojmu tak může být 

velice široký (od literatury druhé poloviny 90. let až po začátek nové dekády).  

Michaela Šaršeová se rozhodla svou práci založit na několika opěrných bodech, které 

určitým způsobem mohou dokladovat to, jakým způsobem je pojem v kontextu střední školy 

chápán: opírá se jednak o dostupné pedagogické dokumenty, mapuje některé diskuse  

o nejnovější české literatuře v mediálním prostředí, o rozhovory s konkrétními vybranými 

učiteli. Provedla také dotazníkové šetření mezi studenty. Tyto části práce pak propojuje 

s návrhy metod, jak začlenit současnou českou literatury více do výuky, přičemž za zásadní 

považuje především snahu sdělit a předat studentům živou a žitou zkušenost s literaturou a 

ukazovat možnosti zapojení do literárního života. Závěrečnou část práce pak tvoří návrhy 

pracovních listů, v nichž jsou východiskovými právě texty soudobé literární scény (tedy ty, 

které „v učebnicích ještě nenajdete“).  

Diplomantka se ve své práci primárně nezaměřuje na otázky výběru literárních textů, 

které by měly být zastoupeny při výuce literatury na střední škole, ale na to, jakou 



problematiku tato otázka vůbec představuje. Ukazuje, že tato otázka není (a nemůže být) 

spojena jen s fenoménem současné literatury, ale že je to problém širší, že souvisí s pojetím 

výuky a se způsobem prezentace literatury a se zprostředkováním čtenářského zážitku v rámci 

výuky vůbec.  

Metodologie a využití dat  

           Cílem Michaely Šaršeové bylo do určité míry zmapovat prostor: vedla rozhovory 

s učiteli a provedla dotazníkové šetření s žáky, z obou těchto kontextů vyplývá jednak určitá 

představa učitelů o tom, jak by se mělo se současnou literaturou zacházet a informace o tom, 

jak s ní zacházejí, na straně druhé jak je výuka recipována žáky.  

           V rámci práce považuji za oceněníhodnou orientaci v prostoru soudobých diskusí o 

výuce literatury, mapování diskusí, které jsou často velmi odlišné úrovně, od laických výkřiků 

až po poučenější hlasy odborníků nebo učitelů z praxe. To, že velkou roli v této diskusi hrají 

média, je zcela zřejmé. Myslím si, že tyto různorodé póly diskuse jsou v práci zcela 

v rovnováze.  

Práce s odbornou literaturou  

Text této diplomové práce implicitně upozorňuje na nedostatek odborných prací, který 

je znatelný v soudobém uvažování o výuce literatury. Toto konstatování rozhodně není 

myšleno jako deficit diplomantky, ale spíše jako postesknutí nad stavem oborové didaktiky. 

V tomto ohledu měla Michaela ztíženou pozici, repertoár zajímavých (a současně 

produktivních) prací k tématu, z nichž by mohla čerpat, je bohužel velmi omezený.  

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Otázky, které jsou v práci kladeny, nutně nesouvisí jen s výukou současné literatury, 

ale se způsobem výuky literatury obecně i s diskursem diskusí o výuce. Vznik práce provázela 

Michaelina motivace věnovat se tématu a velká osobní zaujatost touto otázkou, která jistě 

bude mít dobré důsledky i v následující Michaelině učitelské praxi. Nebylo to podle mého 

soudu nadšení slepé, ale úzce spjaté se sebereflexí, se snahou svou pozici a své tázání nahlížet 

kriticky.  

Diplomovou práci Michaely Šaršeové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 

výborně 

 

V Praze dne 12. 6. 2017       

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. 

 


