
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Hany Honců 

Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti 

v učebnicích pro střední školy a v didaktickém testu 

 

Bc. Hana Honců ve své diplomové práci vychází z přesvědčení, dnes obecně sdíleného, že rozvoj 

čtenářské gramotnosti patří k nejdůležitějším úkolům školní výuky českého jazyka, že by proto měla 

být čtenářská gramotnost testována i u maturity a že by k jejímu zvyšování měly vhodnými úlohami 

přispívat i učebnice. Cílem její diplomové práce bylo zjistit, jakou měrou je toto deziderátum 

naplňováno v praxi. Proto v práci nejprve usilovala o vyjasnění pojmu čtenářské gramotnosti a posléze 

z tohoto hlediska analyzovala didaktické testy užívané v rámci státní maturity z českého jazyka a čtyři 

řady středoškolských učebnic.  

První dvě kapitoly, věnované vyjasnění pojmů gramotnost, funkční gramotnost a čtenářská 

gramotnost, jsou v práci po právu, ale nelze říci, že by byly zdařilé. Např. na s. 10–11 je gramotnost 

definována jako vlastnost, ale na s. 12 se o ní píše jako o procesu. Na s. 16 je přetištěn graf, na němž je 

funkční gramotnost (FG) ze všech stran obklopena gramotností čtenářskou (ČG), a hned pod ním je 

umístěno tvrzení, že ČG je podoblastí FG. Na téže straně se pak píše o „dosažení kvalitního stupně 

funkční gramotnosti v dalších specifických gramotnostech“, tzn. o stupni gramotnosti 

v gramotnostech, což vztahy mezi klíčovými pojmy dále zatemňuje. Diplomantce nelze vytýkat 

přejímání nejasných a poněkud kožených definic těchto pojmů z odborné literatury (nejlepší obraz 

o významu termínu FG si nelze učinit z žádné z uvedených definic, nýbrž z popisu historické situace, 

v níž (o níž) byl termín poprvé užit (s. 12–13)), avšak mělo by se od ní očekávat, že se v literatuře 

zorientuje a klíčové pojmy (si) patřičně vyjasní: např. z citátů z Košťálové a kol. se mi zdá být zřejmé, že 

tito autoři chápou pojem čtenářské gramotnosti výhradně ve vztahu k čtenářství beletrie, tedy výrazně 

odlišně od ostatních použitých zdrojů. Nevyjasněny zůstávají i další pojmy, např. „dešifrování textu“ 

(s. 18). Ve vztahu k analytické části práce je však nejzávažnější, že zde nejsou vysvětleny okruhy 

kompetencí a dovedností testované pomocí testů čtenářské gramotnosti PISA (s. 22): s těmito okruhy 

totiž autorka při své analýze soustavně pracuje. Okruhu zpracování informací odpovídají „dovednosti“ 

celkové porozumění a interpretace, kdežto okruhu zhodnocení textu dovednosti posouzení formy textu 

a posouzení obsahu textu: jenže čím se liší např. interpretace textu od posouzení jeho obsahu, resp. 

vůbec co se pod těmito pojmy skrývá, se neuvádí. Když pak autorka práce posuzuje maturitní didaktický 

test, bez vysvětlení zařazuje úlohu „určit téma výchozího textu“ do okruhu zpracování informací, jako 

by určování tématu nebylo posuzováním obsahu textu.  

Třetí kapitola vymezuje místo učebnic ve výuce a vztah mezi učebnicemi českého jazyka a čtenářskou 

gramotností. Výklad je tu dost neujasněný, vedle sebe jsou kladeny nesouvisející (a někdy i irelevantní) 

informace. Další dvě kapitoly jsou věnovány státní maturitě, a zvláště maturitnímu didaktickému testu 

(MDT). Diplomantka zkoumá, nakolik tento test (ve variantě z jara 2016, ale s přihlédnutím k dalším 

variantám) testuje čtenářskou gramotnost, resp. její jednotlivé okruhy. Dovozuje, že oblastem ČG 

odpovídají tematické oblasti MDT č. 1.5, 1.6 a 1.7, a k těmto tematickým oblastem přiřazuje jednotlivé 

úlohy MDT. Není přitom jasné, zda se toto přiřazení opírá o data poskytnutá Cermatem, nebo zda jde 

prostě o autorčin odhad. (Cermat pochopitelně má každou úlohu k některé oblasti zařazenu a je 

poněkud překvapivé, že se procentuální podíl jednotlivých oblastí může v praxi rozcházet s katalogem 

požadavků.) Diplomantka vyzdvihuje úlohu č. 10 jako vhodnou, ale podle mě jde zrovna o úlohu 

nepodařenou, neboť čtenářské dovednosti testuje jen u studentů, kteří nevědí, čím se zabývá 

etymologie. Škoda že analyzovaný MDT nebyl k práci připojen jako příloha. 



Nejpodstatnější částí práce je kapitola šestá, v níž jsou analyzovány vybrané středoškolské učebnice ve 

vztahu k rozvoji čtenářských dovedností. Na počátku kapitoly jsou formulovány výzkumné hypotézy, 

ale jejich původ je nejasný: ani jejich konkrétní znění, ani jejich tematické zaměření nevyplývají 

z předchozích částí práce a zdá se, že jsou tu jen z vnějších důvodů – proto, aby naplnily žánrovou 

normu diplomové práce. (Ostatně nezdůvodněna a nedoložena zůstává i autorčina výchozí domněnka, 

že „na středních školách je [ČG] opomíjena“ (s. 18).) Zdůvodnění výběru učebnic(ových řad) k analýze 

je nedostatečné (tím nechci říct, že jde o výběr špatný), neboť se opírá jen o vágní charakteristiky 

učebnic jako „moderních“ (nebo dokonce „moderních a zajímavých“), „starších“ a „tradičních“ (s. 45). 

O více než dvacet stran dále (s. 66) se ukazuje, že „tradičnost“ × „modernost“ učebnic se určuje podle 

tak nesourodých vlastností, jako jsou (ne)přítomnost „poutavých grafických prostředků“ a vedle toho 

(ne)potřeba motivovat studenty k učení, tj. reflexe výběru učiva a jeho usouvztažnění s potřebami 

studentů. 

Vlastní analýzu učebnic je možno označit za poměrně zdařilou; škoda jen že diplomantka posuzovala 

pouze zaměření, popř. podnětnost úloh, a nevšímala si jejich náročnosti. Dále je s podivem, že 

ignorovala formulační nepřesnosti a terminologické omyly v zadáních analyzovaných úloh, včetně úloh, 

které ocenila. Naopak bych rád vyzdvihl její zjištění, že konkrétní zadání úloh testujících čtenářské 

dovednosti jsou v učebnicích zhusta stereotypní a omezují se na určení funkčního stylu, komunikační 

funkce a adresáta textu, ač texty samé nabízejí otázky podnětnější. 

Formulační úroveň posuzované diplomové práce je přijatelná, dikce je jen místy poněkud 

mnohomluvná a ojediněle sklouzává ke klišovitosti. Práce obsahuje několik syntaktických chyb 

(bohužel i v názvu podkapitoly 5.2), omylů v názvech citovaných titulů a jen několik překlepů. 

Z interpunkčních nedostatků je častá absence čárky oddělující věty na různých syntaktických úrovních, 

soustavně autorka chybuje v pořadí uvozovek a tečky a také v podobě koncových uvozovek. Seznam 

literatury je formálně nejednotný v mnoha ohledech (kurzíva × antikva, plné rodné jméno × iniciála × 

pouhé příjmení, způsob oddělování spoluautorů, kladení mezer aj.). 

Diplomová práce Bc. Hany Honců splňuje příslušné nároky a k obhajobě ji doporučuji. Podle průběhu 

obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře nebo dobře. 

 

 

 

V Hluboké u Krucemburka 31. 8. 2017     doc. Mgr. Robert ADAM, Ph.D. 


