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Diplomová práce Bc. Markéty Stolínové se věnuje v didaktice cizích jazyků stále přítomnému tématu využití 
literárního textu jako nástroje učení (se). Autorka se rozhodla věnovat žánru pohádky, k čemuž ji přivedla 
v úvodu konstatovaná důležitost tohoto literárního útvaru v životech nás všech a zároveň pocit absence 
pohádkových příběhů v hodinách jazyka, který diplomantka sama zažila. Cílem práce je prozkoumat, zda a 
jak je pohádka ve výuce francouzského jazyka využívána, a navrhnout vlastní učební aktivity, které jsou na 
pohádkovém textu postaveny. 
 
Vzhledem ke kurikulu pregraduální přípravy učitelů na Katedře francouzského jazyky a literatury, ve kterém 
je studium literatury jednou ze tří klíčových komponent, hodnotíme tento cíl jako vhodně zvolený. Autorce 
dovoluje využít teoretické znalosti z literární oblasti a prolnout je s oblastí didaktickou.  
 
M. Stolínová při plnění předsevzatého cíle postupovala logicky, její text má jasnou strukturu od obecných 
teoretických exkurzů věnujících se nejprve literárnímu textu ve výuce a posléze pohádce jako takové, 
k jejich konkretizaci pro jednotlivá témata spojená s rozvojem řečových dovedností i jazykových 
prostředků. Prvních cca 20 stran textu tak dokazuje autorčinu schopnost pochopit a vysvětlit základní 
problémy použití literárního textu jako nástroje učení, ukazuje ale i erudici ohledně žánru pohádky a jejích 
specifik. Pro další kapitoly je zajímavá zejména typologie pohádek, která dokazuje, že nejde o žánr, který by 
byl vhodný „pouze“ pro (malé) děti. Toto zjištění je pak podpořeno i autorčiným výzkumem (viz níže). 
 
Po úvodním teoretickém exkurzu, který se někdy přece jen skládá z na sebe ne zcela navazujících kapitol, se 
M. Stolínová odhodlává ke konkretizaci a výčtu možností, které práce s pohádkou umožňuje. Jde o pasáž 
přechodovou, jejíž obsah je využit v části praktické, ale i tak jde o kapitolu vystavěnou na praktických 
příkladech, což hodnotíme pozitivně. 
 
Praktická část je pak složena ze tří na sebe navazujících částí, byť autorka si vystačí s římskými číslicemi I a 
II. Aby bylo možné zodpovědně ukázat místo pohádky v aktuální výuce jazyka, musela autorka zkoumat 
nejen výukový materiál (učebnice), ale i další aktéry výukového procesu – učitele. Obojí jí dovoluje 
konstatovat několik rozporů, které lze shrnout do závěru, že pohádky se sice zdají být komplexním, 
atraktivním a vhodným podkladem k výuce, a to dokonce i pro dospívající či dospělé studenty, ale učebnice 
ani učitelé je i tak příliš nepoužívají… Autorce tak nezbývá než vytvořit vlastní pracovní listy, čehož se 
zhostila dobře, s oporou ve znalostech, které načerpala při psaní předchozích kapitol závěrečné práce. 
Pracovní listy dokonce stihla i ověřit v praxi, a přestože svou zkušenost popisuje v závěrečných kapitolách, 
přesto bych se jí chtěl věnovat během diskuze při obhajobě, ke které práci doporučuji. 
 
Jde totiž o formálně i obsahově dobře zvládnutý text, který obsahuje všechny nutné části, je napsán čtivým 
a jasným jazykem (včetně francouzského resumé) a dokazuje to, co předesíláme v úvodu tohoto posudku – 
že M. Stolínová dokáže propojit jednotlivé části její pregraduální přípravy a dostát tak nárokům, které na 
učitele bude klást jeho celoživotní praxe. 



 
Druhé téma, kterému bych se rád během obhajoby věnoval, je spojeno se zásadním rozdílem mezi 
osvojováním a učením se jazyka. Pokud zachováme toto rozlišení, jde v mateřském a cizím jazyce o stále 
„stejnou“ pohádku? Existuje něco, co začleněním pohádky do výuky cizího jazyka ztrácíme? A co naopak 
získáváme? 
   

V Praze, dne 17. 8. 2018 

Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 


