
Posudek na bakalářskou práci Kateřiny Kunáškové Dvě vánoční povídky Vladimíra 
Nabokova a možnosti jejich didaktického využití 

Vánoční  povídka  jako specifický žánr  kalendářové četby zaznamenala  v ruské  literatuře 
zejména díky žurnalistice v poslední třetině 19. a v první třetině 20. století mimořádný rozmach, na 
němž se podílela většina renomovaných autorů jak na domácí půdě, tak i v emigraci. Vznikla tak 
řada  miniaturních  uměleckých  skvostů,  které  většinou  v   kondenzované   podobě  reprezentují 
uměleckou metodu svých tvůrců.  Nabokovovy povídky Vánoce a Vánoční povídka nepochybně 
patří k vrcholům tohoto typu literární tvorby. Didaktické využití těchto povídek se přímo nabízí a 
představuje výzvu k tvůrčímu zpracování.   

Autorka bakalářské práce sice zatím nemá dostatečnou teoretickou didaktickou průpravu (to 
se v práci nepochybně odrazilo), ale již delší dobu se věnuje praktické výuce jazyka, což ji nutně 
vedlo a vede k zamyšlení nad efektivními a zajímavými formami práce se studenty. Jako didaktický 
problém si vybrala práci s konkrétním uměleckým textem. Po teoretické přípravě (Nabokov, jeho 
život a hlavní témata, motivy a rysy jeho umělecké tvorby), provádí všestrannou analýzu textů dvou 
autorových  vánočních  povídek.  Následuje  porovnání  analýz  a  zdůvodněná  volba  jednoho textu 
k práci na hodině.  Poté si  autorka  vytváří  určitou vizi  (plán) dvou vyučovacích hodin,  kterou 
podrobně  charakterizuje  a  dokládá  pracovními  listy  určenými  studentům,  včetně  závěrečného 
dotazníku (všechny tyto  materiály jsou obsaženy v  příloze).  V další  fázi  popisuje  tři  praktické 
realizace  svého  plánu  se  studenty  s  různou  úrovní  znalosti  jazyka  a  provádí  jejich  kritické 
zhodnocení. Bakalářská práce tak přináší zajímavý pohled na autorčino metodické hledání, včetně 
průběžné  korekce  nedostatků.  Autorka  dospívá  k  závěru,  že  práce  s  uměleckým  textem  je  v 
didaktice cizojazyčné výuky nesporně přínosná, ale vyžaduje velmi důkladnou přípravu učitele i 
dlouhodobou  systematickou  přípravu  studentů  na  práci  s  textem.  Sebekriticky konstatuje,  že  v 
přípravě  podcenila  práci  se  slovní  zásobou,  která  je  obzvlášť  u  tak  náročného  textu,  jako  je 
Nabokovova povídka Vánoce, otázkou klíčovou.

Práce má ucelenou, logicky uspořádanou a přehlednou strukturu. Jako kvalitní lze hodnotit 
analýzy Nabokovových povídek (v případě  povídky Vánoce ovšem jde především o kompilaci 
uvedeného zdroje).  Ocenit  je  nutno autorčinu  snahu dobrat  se  samostatně poznatků na základě 
teoretického  studia i praktické realizace. Již samo vymezení tématu vyžadovalo převážně vlastní 
přístup.  Jazyková  úroveň  jednotlivých  kapitol  je  nestejná,  nejvíce  chyb  (špatné  tvary  pádů, 
interpunkce, tvarosloví) a překlepů se objevuje v kapitole 2.3, méně v Závěru a Resumé. Na s. 28 
shledávám věcnou chybu při odhadu časového zařazení děje Vánoční povídky.

Pokud jde o výběr  tématu,  úroveň jeho obsahového i  jazykového zpracování  a  patřičné 
formální náležitosti, práce odpovídá požadavkům. K obhajobě doporučuji. 

U obhajoby doporučuji  alespoň na jednom z úryvků povídky vysvětlit,  jak by se mohlo 
pracovat se slovní zásobou.

V Praze dne 5. 9. 2011 PhDr. Radka Hříbková, CSc.
             vedoucí práce


