
Posudek vedoucího práce pro DP Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza 

úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a v didaktickém testu. 

 

Autorka práce, Bc. Hana Honců, si jako téma pro svoji diplomovou práci vybrala oblast, která je pro 

praxi učitele nejen češtiny klíčová. V úvodu práce vymezuje pojmy gramotnost, funkční gramotnost a 

jejích protipóly, tedy negramotnost a funkční negramotnost. Zabývá se rolí školy v procesu rozvoje 

čtenářské gramotnosti a čtenářskou gramotností v RVP pro střední školy. V této podkapitole 

postrádám důkladnější analýzu pojmu čtenářská gramotnost v RVP a hlubší vztažení pojmu ke 

vzdělávacím oblastem, protože rozvoj čtenářské gramotnosti není úkolem pouze oblasti jazyk a 

jazyková komunikace. Autorka také nezmiňuje koncepci Národní strategie podpory základních 

gramotností v základním vzdělávání MŠMT (2012),  která (ač cílena na základní školství) chápe 

gramotnosti jako nezbytnou podmínku pro získání klíčových kompetencí i pro dosažení dalších 

důležitých cílů vzdělávání a odborné přípravy.  

V další části práce jsou představeny učebnice jako didaktický prostředek a jejich postavení v rozvoji 

čtenářské gramotnosti, charakteristika didaktického testu maturitní zkoušky z českého jazyka a 

charakteristika dovedností ověřovaných didaktickým testem. 

Stěžejním místem práce jsou dvě analýzy, první se zaměřuje na didaktický test z českého jazyka 

z jarního termínu roku 2016, druhá na čtyři učebnice češtiny. 

Analýza didaktického testu je vztažena k údajům uvedeným v Katalogu požadavků k maturitní zkoušce, 

je poměrně důkladná a podrobná, jednotlivé typy úloh jsou uvedeny příklady a výsledky prezentovány 

v přehledných tabulkách.  

Druhá analýza se zaměřuje na čtyři učebnicové řady, učebnice byly vybrány vhodně, jde o v současnosti 

zřejmě nejpoužívanější učebnice pro gymnázia. Z vybraných učebnic se trochu vymyká učebnice Český 

jazyk v kostce pro střední školy, protože bývá častěji využívána samotnými studenty pro samostudium 

před maturitou než jako učebnice využívaná ve vyučování. Autorka si stanovila pět hypotéz, které 

ověřovala na základě poměrného výskytu úloh rozvíjejících ČG. Při analýze vždy vyhodnotila podíl úloh 

rozvíjejících ČG na celkovém počtu úloh v dané učebnici, poté se zaměřila na tři okruhy: úlohy na  

získávání informací, úlohy na zpracování informací a úlohy na zhodnocení textu. Výsledky analýzy jsou 

opět doprovázeny ukázkami úloh z jednotlivých učebnic. Všechny závěry z analýzy učebnic jsou 

přehledně shrnuty v závěrečné tabulce.  

Z hlediska obsahového záměru, naplnění zadání a zpracování předepsané literatury ani z hlediska 

požadavků na jazykovou správnost nemám k práci závažnější připomínky, z hlediska požadavků na 

formální úpravu, požadovaný rozsah, dodržování citačních norem, odkazy a bibliografii mám dvě 

drobné připomínky:  v seznamu literatury postrádám cizojazyčné tituly, na některých místech práce se 

objevují nepřesnosti, např. na místo přesného časového určení autorka na str. 63 uvádí: O osnovách 

však již několik let hovořit nemůžeme, Jiří Kostečka je spjat jak s Asociací češtinářů, tak s Asociací 

středoškolských češtinářů (s. 65) apod. 

Autorce bych ráda položila následující otázky: (1) ve výsledcích své analýzy uvádíte, že ve většině 

analyzovaných učebnic převládaly úlohy na zhodnocení textu, což je překvapující výsledek. Jak si 

vysvětlujete, že ve většině studií (např. PISA) se ukazuje, že právě tato dovednost bývá jednou 

z největších slabin českých žáků?  



(2) Co si myslíte o nevyváženosti jednotlivých ročníků didaktického testu ve vztahu k nesouvislým 

textům (grafy, tabulky), jak uvádíte, v analyzovaném ročníku 2016 se neobjevily vůbec. Domníváte se, 

že jde o trend, který bude v didaktickém testu pokračovat? 

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně. 
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