
Oponentský posudek O. Hausenblase k DP Michaely Mrázové: 
„Možnosti páce s dílem Williama Shakespeara v hodinách literatury na 
střední škole“

M. Mrázová si kromě cíle interpretovat se žáky střední školy nestereotypními 
postupy několik děl W. Shakespeara dala i ještě náročnější cíle, totiž 
prozkoumat a ověřit metody tvořivého vyučování.
Je cenné, že si uchazečka prostudovala rozmanité prameny k pojetí tvořivosti, 
ale také k roli učitele v něm, k prostředí a času – každé do hloubky směřující 
vyučování brzo v praxi narazí na omezení v těchto dimenzích. Je dobře, že si je 
uchazečka uvědomuje a že hledala v pramenech možná řešení. Tato řešení 
potom v praktické části neopominula a uplatnila.
Bylo by však vhodné, aby při obhajobě více vysvětlila, jak chápe rozdíl mezi 
interpretací tvořivou  a „přímým výkladem smyslu textu ze strany učitele“ 
(s.20) – zdá se, že sice bere v úvahu účast žáků na interpretaci, ale není docela 
jasné, jak chápe učitelovu interpretaci, či výklad smyslu: učitel se tohoto 
smyslu nedobral aktivním zapojením sebe sama do procesu poznávání? Může 
být jeho účast v interpretování díla nějak vyloučena? Nebo se „přímým 
výkladem“  rozumí prosté odříkání vět z některé příručky?
Rovněž otázky spojené s hodnocením tvořivých aktivit (s. 20) by si zasloužily 
bližšího vysvětlení – není nutné, aby DP tuto velmi složitou problematiku řešila, 
ale uchazečka by mohla vyložit podrobněji, které otázky se musejí řešit, a 
ukázat tak, jak vidí souvislost mezi aktivitami ve třídě a cíli vyučování. 
Hodnocení se věnovala i v závěrečném shrnutí, ale ani tam nenacházím dost 
zřetelné vyjádření toho, jak hodnocení souvisí s cíli výuky.
Teoretická část, v níž uchazečka shrnuje své zkoumání odborných pramenů, by 
měla stanovit určité hypotézy o tom, jak může tvořivá interpretace 
Shakespeara probíhat, nebo co může přinést a na co může narazit. To však v 
této části DP nenacházím. Bylo by vhodné, kdyby nám uchazečka právě tyto 
své vstupní odhady, představy a hypotézy vysvětlila a kdyby ukázala, jak je v 
práci řešila či ověřovala.
Oceňuji, že si M. Mrázová položila a také zodpověděla otázky na to, proč si 
vybrala která díla od W. Shakespeara. Při zdůvodňování svého výběru už 
musela provést kroky k vlastní interpretaci díla, spíše prozatím opřenou o 
druhotné prameny.

Uchazečka z rozboru vybraných dramat vyvodila cíle pro svou výuku – vybrala 
na s. 36 některé zajímavé složky interpretace, a v jednotlivých plánech aktivit 
objasnila, čeho chce v práci s těmito vybranými složkami dosáhnout se žáky.
Uvítal bych, kdyby uchazečka u obhajoby vysvětlila, jak se v jejích plánech 
výuky realizuje ono interpretační propojení zkušenosti žáka s obsahem textu – 
kde konkrétně k němu dochází. V některých plánech totiž nenacházím aktivity, 
které by žákům umožnily si vlastní zkušenost (například se stereotypy) vybavit 
tak, aby se mohla poté setkat s poselstvím textu. Pokud žáci začnou rovnou 
analyzovat text, jejich vlastní zkušenost zůstává neujasněna a vliv textu ji 
přehluší. Na s. 36 začíná práce s Kupcem benátským shlédnutím a analýzou 
filmové adaptace. (Ale u hodiny s barvami v Othellovi M. Mrázová naopak 
nechává žáky vybavit si chápání barev už před začátkem práce s textem – co ji 
k tomu vedlo v tomto případě, a nikoli v ostatních? s. 65))
Většina dalších aktivit s Kupcem benátským však vypadá spíše tak, jako  by 
sledovaly cíle mravněvýchovné, patřící více  do občanské nauky, což by 
nevadilo, kdyby tu nescházely spojnice s výchovou literární. Jak jinak než jen 



tím, že využívá literární fabule, patří inscenace soudu s Antoniem do hodin 
literární výuky? Pochopení literárního textu není totéž co pochopení právní nebo 
mravní kauzy. Cením si však toho, že uchazečka zapojila třídu do práce s tímto 
tématem, že ukázala žákům, jak plodný v různých směrech může být kontakt s 
literárním dílem (i když ho viděli jako film).
Podobně i u práce s Othellem žáci nejprve, bez přípravy, vyslechli 
audionahrávku. Přitom právě předpoklady (neověřené, později falešně 
prověřené) hrají v tomto dramatu přední roli: Othello pokládá Jaga za 
spolehlivého, Desdemonu za věrnou atp. Žáci by si také mohli své 
„předpoklady“ třeba o nevěře nebo o zrádnosti (podobně jako to udělali o 
významu barev) nejprve uvědomit.
Když žáci „vyšetřováním“ zjišťují, zda byla Desdemona Othellovi nevěrná, 
realizují jednu z úrovní porozumění textu – na s.  M. Mrázová komentuje, že si 
žáci nepovšimli časových disproporcí , které by odhalili, kdyby byli dostali za 
úkol zabývat se i významy, které nejsou v textu předloženy explicitně. Možná 
by uchazečka měla navrhnout, jakým postupem by žáky k tomuto typu 
porozumění vedla příště. Také úkol získat motivaci žáků pro práci s Othellem (s.
63) by možná nově řešila jinak, pokud by nechtěla, aby žák byl v bádání nad 
textem řízen přímo, učitelovými otázkami.
V hodině s barvami v Othellovi by uchazečka mohla vysvětlit, jaké významy 
podle ní nebo podle pramenů mají barvy v Othellovi. Nechala totiž žáky 
pracovat v tomto smyslu, ale zdá se mi, že cíle práce zde nejsou vyvozeny dost 
spolehlivě z vlastní interpretace tohoto dramatu. To, že aktivity nepřivedly žáky 
na to, proč Shakespeare volil jako hlavní postavu Maura, může pramenit i z 
toho, že si učitelka sama dost důkladně tuto otázku předem nezodpověděla.

Za nejcennější část DP považuji autorčinu závěrečnou reflexi, v níž precizně 
probírá různé aspekty své zkušenosti z výuky. Projevuje tu velký nadhled, 
důkladné pochopení problematiky výuky literatury a příslib dalšího rozvoje 
svého učitelství.
Pokud budou v obhajobě zodpovězeny naznačené otázky uspokojivě, navrhuji 
hodnotit DP známkou výborně.
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