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Aneta Dordová byla při výběru tématu práce jistě ovlivněna svým druhým oborem 

(francouzský jazyk a literatura) a dále skutečností, že v té době učila na 2. stupni jedné pražské 

základní školy, kde plánovala své didakticko-interpretační závěry a přípravy lekcí ověřit v praxi. 

Není proto divu, že si ve své diplomové práci (dále jen DP) vytkla následující cíle: „Cílem této 

diplomové práce je poukázat na tvorbu Timothée de Fombella, současného francouzského 

spisovatele literatury pro děti a mládež, přesněji na možnosti využití jeho děl ve výuce literatury na 

druhém stupni základní školy.“ (DP, s. 8). Tyto cíle se jí dle mého názoru podařilo naplnit, ačkoliv 

mezitím přestala učit na základní škole a své naplánované hodiny mohla ověřit jen částečně a 

zprostředkovaně (díky vstřícnosti paní učitelky Pavly Danielková ze Základní školy ZŠ a MŠ 

Náměstí Svobody 2, Praha 6- Dejvice, která jednu z jejích příprav odučila a následně písemně 

reflektovala – viz DP, s. 57). Při psaní DP se A. Dordová také musela vypořádat s tím, že ke 

zvolenému tématu v češtině existuje jen omezené množství sekundární literatury.   

Ve své DP se A. Dordová rozhodla analyzovat 3 dosud do češtiny přeložené romány T. 

de Fombella: Tobiáš Lolness, Vango a Dva životy pana Perla. Jak vyplývá z promyšlené struktury 

práce, každému z nich věnovala několik kapitol: U každého díla reflektovala svůj vlastní čtenářský 

zážitek, ale zároveň promýšlela, jaký zážitek by mohla jednotlivá díla skýtat žákovi 2. stupně ZŠ. 

Dále provedla teoretickou analýzu díla (zaměřovala se především na způsob vyprávění, časoprostor, 

postavy a témata, popř. i jazyk), aby se měla o co opírat při promýšlení didaktického potenciálu 

zvolených ukázek a při vytváření příprav na hodinu. Návrhy hodin neopomněla reflektovat. 

Přípravu založenou na ukázce z Tobiáše Lolnesse navíc nechala ověřit paní učitelkou Danielkovou, 

následně se vyjadřila k její reflexi odučené hodiny a k výkonům žáků, které v hodině vznikly. 

A. Dordová prokázala, že je schopna citlivě teoreticky i didakticky analyzovat a 

interpretovat texty literatury pro dospívající, že je schopna si na ně udělat vlastní názor, kriticky je 

posoudit a vybrat z nich vhodný úryvek, který bude pro žáky 2. stupně lákavou výzvou.  Je zjevné, 

že diplomantka také dovede podle zásad konstruktivistického plánování a s ohledem na vytčené cíle 

vytvořit plán hodiny (zvolit vhodné, na sebe navazující aktivity) a jeho tvorbu reflektovat.  

Z realizace navržených hodin dokáže vyvodit poučení pro svou další praxi.    

Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem. 

Celkově práci považuji za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

V Praze dne 25. 12. 2018                                      ….…………………………. 
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