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Bakalářská práce Marcely Včelišové měla původně zcela jiný cíl: zjišťovat dětské
předporozumění žánru fantasy právě na metodě dokončování textu (úryvku žánru
fantasy). Postupně se však ukázalo, že reálné předporozumění tomuto žánru je u žáků
2. stupně ZŠ velice slabé a že nebude pro účely bakalářské práce plodné a dostačující.
Práce se proto musela logicky ubírat jiným směrem. Toto je nakonec přiznaným
faktem i na s. 7 bakalářské práce. Marcela proto zachovala vzorek textů a těžiště své
práce přenesla na metodu dokončování / předvídání.
Na práci oceňuji, že si je Marcela plně vědoma širšího literárně vzdělávacího a
literárněvýchovného kontextu a že chce přispět ke smysluplné literární výchově
zhruba v těch intencích, že je třeba pěstovat především plnohodnotnou komunikaci
s literárním dílem, nikoli jen výuku o literárních textech a kontextech. Právě metoda
dokončování textu slouží pro účely práce jako plnohodnotná forma dětské
komunikace s literárním dílem.
Dále na bakalářské práci oceňuji snahu o poctivost zpracování, snahu o maximální
teoretickou poučenost a kvalitní sekundární odbornou literaturu týkající se poetiky
literárního díla, vč. např. Na okraji chaosu.
Podstatným zjištěním (či ujištěním) je doložitelný fakt, že metodou dokončování /
předvídání se žáci dostávají do reálných textových (poetologických) otázek a
problémů (navíc na velmi malé ploše a jednoduchým, hravým způsobem). Pro účely
obhajoby doporučuji Marcele na tyto textotvorné problémy (znovu) poukázat (možno
se samozřejmě opřít i o konkrétní ukázky dětských textů v přílohách práce).
Práci Marcely Včelišové hodnotím přes některé drobné formulační nedostatky i
drobné metodologické nedostatky jako velmi dobrou až výbornou (podle obhajoby)
a doporučuji ji k obhajobě. Přeji Marcele mnoho úspěchů v dalším odborném i
osobním růstu.
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