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     Diplomová práce Michaely Mrázové se svým zaměřením řadí k těm didaktickým 
kvalifikačním pracím, které předkládají v praxi ověřené možnosti práce s konkrétním 
literárním dílem (textem) včetně příslušné reflexe učitelovy práce a jejích 
didaktických důsledků. Na počátku diplomatčiných snah stála vize „vyzkoušet v praxi 
pojetí výuky, které se neomezuje na výklad o autorovi a díle, ale využívá přímo práci 
s textem, což žákům umožňuje zprostředkovat různé roviny textu, a podnítit je tím 
k uvažování o jeho hlubším smyslu.“ (s. 3 citované práce). 
     Michaela postupovala velmi pregnantně: za oblast dramatu, na které se chtěla 
zaměřit, vybírá Williama Shakespeara, z jeho rozsáhlého díla potom jednu komedii 
(Kupce benátského) a jednu tragédii (Othella). Z obou dramat si dále uvážlivě vybírá 
zástupné roviny textu, na kterých teprve staví dvě (opět zástupné) aktivity určené pro 
ověření v literární výchově na střední škole. Všechny aktivity zapadají do původní 
vize žákovské aktivní práce s textem.
     V teoretické části práce (s. 5 – 31 citované práce) se diplomantka věnuje výhradně
těm teoretickým konceptům a kategoriím, kterých v praktické části (s. 31 – 69
citované práce) fakticky používá. Jsou to především tvořivost, tvořivé myšlení, 
tvořivé vyučování, tvořivá dramatika.
    Na práci oceňuji poctivost a pečlivost zpracování, snahu o systematičnost (viz 
výše) a v neposlední řadě také problematické uchopení takového pojetí literární 
výchovy, které se odvíjí od práce s textem. Nemohu rovněž opomenout významný
praktický přínos pro výuku.
     Pro účely obhajoby doporučuji Michaele vybrat jednu z navržených a ověřených 
aktivit interpretační povahy a (znovu) výstižně objasnit, jak jejím prostřednictvím 
docházela jako učitelka literární výchovy pochopení smyslu díla / textu.
    



     Práci Michaely Mrázové hodnotím jako výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
Přeji Michaele mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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