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Diplomová práce Komparativní analýza dramatu jako interpretační metoda ve výuce 
literatury se zabývá nesmírně aktuálním tématem, které rozkrývá velice pečlivě a 
poučeně. Impozantní je svým rozsahem, obsahem práce a prostudovanou literaturou. 
 
Z práce je patrný vliv již první vedoucí práce, dr. Štěpánky Klumparové – práce je 
velice systematicky pojednána dle nejaktuálnějších pedagogických a didaktických 
trendů (metodika 3A).  
 
V teoretické části jsou představena všechna stěžejní témata, a to s patřičným 
nadhledem. Autorka v ní prokázala, že se orientuje v dané problematice. Oceňuji 
zejména prostudování nejaktuálnějších domácích i zahraničních zdrojů.  
 
Návrh komplexní výukové metody, která uvádí žáky posledního ročníku ZŠ či 
prvního ročníku SŠ do základů středoškolského literárního vzdělávání (souhrnné 
charakteristiky literárního díla) prostřednictvím zážitku, je vhodně navržena. Oceňuji, 
že kromě posílení znalostí a dovedností v oblasti interpretace a analýzy požadované u 
státní části maturitní zkoušky, autorka cílila rovněž na rozvoj klíčových kompetencí 
žáků. 
 
Cíl (poskytnout funkční propedeutickou alternativu k tradičnímu uvádění do 
středoškolské literární výchovy) se jeví jako velmi ambiciózní. Co však velmi 
oceňuji, je pečlivost a promyšlenost daného návrhu, který staví na prostudované 
literatuře z teoretické části. Mé dílčí otázky k obhajobě směřují potom na stanovené 
cíle. Velmi si vážím toho, že autorka cíle stanovila a k nim formulovala i důkazy o 
učení. Avšak svou formulací se některé cíle jeví spíše jako důkazy o učení – např. cíl, 
že žáci sepíšou strukturu souhrnné charakteristiky … (s. 69) – nejedná se spíše o 
důkaz o učení?  
 



Ocenění hodná je upřímnost, s níž autorka reflektuje krátký program, který sama 
realizovala. Samotná reflexe je dobře promyšlená – využívá nejen metodu 
zúčastněného pozorování, ale rovněž stručný dotazník. Pokud by se odvážila položit 
otázky zaměřené více na cíle programu, možná by mohla získat relevantnější zpětnou 
vazbu.  
 
Samotné přílohy jen dokazují, s jakou pečlivostí a poučeností autorka promýšlela 
samotnou metodu. V nich spatřuji velkou inspiraci do školské praxe. 
 
 
Otázky k obhajobě: 

1. V dotazníku pro žáky jste použila otevřené otázky typu líbí/nelíbí, co se žáci 
naučili či v čem se zlepšili. Ty se jeví jako příliš obecné. Jak byste je nahradila, 
abyste získala konkrétnější zpětnou vazbu? 

2. Na straně 57 pracujete s pojmem „největší staří dramatici“, mohla byste ho 
prosím objasnit, případně uvést zdroj, z něhož jste vycházela? 

3. Na straně 58 jste formulovala, že inscenování alespoň části divadelní hry na 
střední škole nabízí žákům jedinečnou příležitost „rozebrat“ pro dramatickou 
interpretaci autentický, autorský text. Podobně na straně 65 uvádíte 
„problematika práce na postavě“. Mohla byste prosím upřesnit sloveso 
„rozebrat“ v daném kontextu a spojení „práce na postavě“, navrhnout 
vhodnější pojem a naplnit ho obsahem? 

4. Otázky směřující ke stanoveným cílům – které z Vašich navržených cílů 
programu (strana 68-69) de blíží spíše důkazům o učení? Napadá Vás, ještě 
formulace nějakého cíle dle komplexní taxonomie propojující cíle kognitivní a 
afektivní (tzv. Nová taxonomie vzdělávacích cílů Marzana a Kendalla (2007)? 

5. Pokud byste měla možnost realizovat program znovu, co byste udělat jinak a 
proč? 

6. Současným trendem je používat spíše singulár, než autorský plurál, což dodává 
práci na autenticitě. Proč jste se rozhodla pro autorský plurál? 
 

 
Systém Theses ani Turnitin nezaznamenal shodu s žádnou jinou kvalifikační 
prací, všechny zdroje jsou řádně citovány či odkazovány.  
 
Předložená závěrečná práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 
prací.  
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Praha, 31. 12. 2021     Veronika Laufková 


