
Posudek vedoucí diplomové práce Mgr. Moniky Hautkové  

„Literatura pro děti po roce 2010 reflektující problematické vztahy v pracovních listech 

pro literární výchovu“ 

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

literatury 

Cíl práce, její účel a směřování 

Monika Hautková se ve své diplomové práci zaměřila na oblast české literatury pro 

děti a mládež, která vznikla po roce 2010. Motivací diplomantky k takto pojaté práci byla  

snaha soustředit se na dětského čtenáře a jeho potřeby. Jak je patrné z textu diplomové práce, 

Monika Hautková čtenáře vidí ve dvojí roli, jako dětského vnímatele, který je konfrontován 

s různými společenskými fenomény a jako žáka, který prostřednictvím literatury poznává svět 

a svou roli v něm. Od této dvojí čtenářské role se pak odvíjí i samotná struktura diplomové 

práce. První část je zaměřena na tematickou analýzu jednotlivých titulů próz pro děti 

s přihlédnutím ke konstruování implikovaného čtenáře, druhá část je pojata didakticky a jejím 

cílem bylo vytvořit na základě sledovaných titulů pracovní listy pro žáky 5. ročníků základní 

školy. Tematické analýzy zabírají zhruba polovinu práce (do strany 65), druhá polovina je již 

zaměřena na tvorbu pracovních listů a metodické komentáře k nim. Pracovní listy je možné 

použít ve výuce pro patřičný ročník, aniž by bylo třeba větších úprav, každý pracovní list je 

opatřen metodickým komentářem pro vyučujícího.  

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou  

 Co se týká metodologických otázek, které provázely vznik práce, bych ráda 

zmínila kritéria, které autorka musela vzít v úvahu. Jednak si vymezila materiál literatury pro 

děti časově (zaměřila se na texty soudobé produkce po roce 2010), tematicky (sleduje texty 

reflektující problematické vztahy v rodině, nestandardní modely rodiny, rozvod, střídavou 

péči, péči o děti např. s poruchami autistického spektra nebo s jinými typy handicapů), 

vzhledem k cílové skupině (knihy určené čtenářům ve věku 8 – 10 let). Analýzy jsou vedeny 

převážně na základě zvolených témat, v centru pozornosti je práce se způsobem vyprávění a 

postavou, důležitá je i otázka možnosti identifikace dětského čtenáře s postavou nebo 

čtenářská projekce do příběhu.  

Ve vztahu k práci s odbornou literaturou se u této, ale i podobně pojatých 

diplomových prací ukazují možnosti současné teoretické literatury k tvorbě pro děti. Práce  

o dětském čtenáři v českém kontextu pocházející ze 70. let již určitým způsobem zastarávají, 



v situaci, kdy je třeba se zaměřit na čtenáře a aktuální společenské fenomény, tak se tento 

problém vystupuje na povrch mnohem palčivěji. Tato situace pak ostře kontrastuje 

s možnostmi odborné literatury např. k naratologické analýze textu, jako produktivní 

kategorie se pro čtenářské promítání do textu ukázala fokalizace.  

Metodické listy se zaměřují na orientaci v textu, porozumění textu, ale i na 

porozumění situace, kterou text konstruuje a i zde je patrná snaha postihnout identifikaci 

čtenáře s textem nebo individuální pojímání představených fenoménů. Co je důležité, 

pracovní listy nejsou tvořeny mechanicky, ale snaží se respektovat zvolený text. Ke každému 

listu je pak zpracován i metodický komentář pro učitele, tedy druh materiálu, po němž učitelé 

z praxe často volají.  

 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Z textu je patrné diplomantčino pojetí funkce literatury pro děti a mládež, a to zejména 

jako literatury, jejímž prostřednictvím se lze seznamovat se společenskými změnami, ale i se 

sebou samotným. Vyzdvihla bych snahu o komplexní pojetí práce, ale i to, že pokud vyvozuje 

ze svých sledování závěry, například o tendencích v próze pro děti, pak je to podloženo prací 

s materiálem.  

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Praze 13. 1. 2020       Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.  


