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Anna Pokorná se na svůj úkol a cíl s poezií velmi důkladně připravila odborně - prostudovala 
mnoho pramenů. Cením si toho, že z nich dokázala citovat ta místa, která nejsou jen obecně 
psychologická či pedagogická, ale týkají se právě poezie a čtení. Velký stránkový rozsah její DP je i
tak částečně způsoben tím, že  v teoretické části cituje a parafrázuje mnohé, na co mohla jen 
odkázat. Ale na druhou stranu, alespoň vidíme, které poučení autorka potřebovala, jak si 
východiska pro svůj cíl vybírala. Je také chvályhodné, že k pramenům teoretickým přidávala 
vysvětlení toho, čím je daná odborná informace přínosná pro její práci s poezií a dětmi a pro DP 
(např. s.29).
Autorka rozebrala to, jak je poezie podávána v některých čítankách – nezaměřila se na nějaký 
náhodný nebo celkový výběr čítanek nebo teoretický pohled na ně, nýbrž zcela v duchu svého cíle 
si vzala do ruky čítanky používané ve škole, v níž sama učí, v Aši. Její rozbor se však omezil 
víceméně jen na zjišťování počtu prozaických a poetických textů. O tom, jak došla k závěru (s.44), 
že některé čítanky nabízejí texty pod věkovou úroveň žáků, nám bohužel nepodává bližší 
vysvětlení. Sama však pracovala s vlastním výběrem textů – čítanky tedy nejsou pro její práci 
zásadní, vlastně nemusel v zadání DP ani figurovat. Možná by uchazečka u obhajoby mohla o 
průzkumu čítanek říct více.
Významnější je na s. 45 autorčino objasnění výběru textů pro její lekce. I zde by bylo bývalo cenné,
a pro autorku asi taky přínosné, kdyby hlouběji vysvětlila, proč který druh textu vybírá a co má 
dětem přinést (s.46). To souvisí s tím, že i v praktické části, v popisech a výkladech o provedených 
hodinách s poezií nám říká dost málo o smyslu textů, s nimiž děti pracovaly. I o tom by mohla A. 
Pokorná u obhajoby pohovořit.
Zato přínosnější je kapitola o metodách (s. 46n.) - i když autorka přebírá popisy metod z různých 
pramenů, doplňuje k nim ze své zkušenosti důležité didaktické či metodické postřehy, v nichž se 
dostává k podstatě čtení i práce s poezií.
V praktické části sestavila autorka úctyhodný soubor pečlivě připravených, vyzkoušených a 
reflektovaných hodin LV s poezií. Pracovala navíc nejen s dětmi, které měly k čtení dobrý přístup, 
ale s dětmi běžnými, možná i lehce problematickými. Oceňuji právě tu rozmanitost dětských 
kolektivů (5. třída, skupina ze ZUŠ a prima z gymnázia) a odvahu, s níž uchazečka poezii do tříd 
přinesla. Z rozmanitosti jí pak vyplynulo i poznání toho, že u některých dětí ani v 5. ročníku není 
možné používat některé metody nebo očekávat jisté cíle, dokud se nedokončí jejích rozvoj základní 
techniky čtení a doslovného porozumění.
Autorka ve své DP došla k významnému poznání – přinejmenším pro sebe, ale patrně také pro děti, 
se kterými pracovala – o tom, že poezie, práce s ní a estetický zážitek může sbližovat lidi, 
pozdvihnout je společensky, podpořit ty, kteří zaostávají v angažovanosti na svém učení. Oceňuji, 



že v reflexi nad svým snažením spatřuje autorka také svou potřebu hlouběji domyslit přípravy 
hodin, tedy na základě praktické zkušenosti rozvíjet svou profesionalitu.
Autorka sama poznala, jak se v práci s texty u dětí rozvíjí dovednost sdílet prožitky,  názory, 
myšlenky, vč. metakognice.
Oceňuji, že v přípravách aktivit s básněmi autorka nezapomíná na to, že práce musí děti bavit, a že 
toto „bavení“ má být blízké poezii a jejímu tématu, že jí nejde jen o nácvik hlasitosti recitace nebo o
mimiku atp., jak se často ve školách děje.
Pro veškerou práci s texty (prozaickými nebo poetickými či dramatickými) však by mělo zůstat 
pravidlem, že smysl textu je to hlavní – to kvůli němu a kvůli prožitku, který při jeho utváření 
zažijeme, literatura existuje.  Je snadné při dostatečné tvořivosti a poučenosti různými metodami a 
hrami sklouznout k pouhému „provádění textů“ zábavnými aktivitkami a nedocenit utváření smyslu
u čtenářů, totiž nezařadit cílené činnosti, v nichž dětem opravdu pomáháme se smyslu dobrat.
Když autorka cituje Zámečníkovou (2009) o přednesu, není v citaci o smyslu textu ani zmínky, i 
když Zámečníková mluví o osobním stanovisku recitátora k „textu a jeho tématu“. Mluví také o 
„důkladném rozboru a poznání“, jenže si pochopení zastřela tím, že předmětem toho poznání je 
„text“ a ne jeho smysl. Pak není divu, že se často jen operuje textem a jeho prostředky, ale smysl 
unikl – ani se za ním nešlo. A. Pokorná  si naštěstí důležitost smyslu díla uvědomuje, na s. 128 
objasňuje, jak s dětmi hledá »téma – tj. „o čem ten text doopravdy je“« - jenže tomu věnovala 
jediný odstaveček a nepředvedla, jak vlastně se s dětmi pracovalo na odhalování a utváření smyslu. 
Nestačí, když „doporučila text číst po jeho smyslu“, s. 129, to totiž právě děti samy od sebe 
nedokážou, zejm. ne u poezie, jestliže jde o víc než o říkanky.
Podobně je možné posuzovat i aktivity před čtením, které autorka váže někdy jen úzce na věcný 
obsah textu, ale nepomáhá dětem vybavit si právě to, na co poetický text v  nich naváže – před 
četbou Erbenova Vodníka (s.87) si děti měly vybavit Vodníka. Ale jeho podoba ani jeho vlastnosti 
nejsou to hlavní v básni – tím je opravdu ten konflikt dvojí lásky mateřské. V 5. ročníku jsou děti 
poměrně malé, mají babičku i matku a mohly by si vybavovat a domýšlet, jaký je vztah mateřský v 
jejich zkušenosti. Bez tohoto základního prvku smyslu básně Vodník se může stát, že si děti myslí, 
že vodníci jsou zlí na děti.

Přípravy hodin s poezií a jejich reflexe přinášejí autorce mnohé poznatky i nové postřehy. Zároveň 
ukazují, jak důležité je provést před přípravou hodiny důkladnou analýzu didaktického potenciálu 
textu – aby v práci s dětmi nescházely zásadní cíle: např. v hodině s limeriky sice děti s básničkami 
aktivně pracují, okoušejí tvorbu básní, pouštějí si fantazii z řetězu a zároveň poznávají, jak forma 
diktuje obsahu – ale o co vlastně jde v limeriku, proč je na světě? Toho se děti nedotkly, i když 
některé to možná intuitivně vytušují – jiné však ne, v mnoha zůstává asi dojem, že je to 
„společenská hra“, v níž ostatně se i autorka DP s limerikem seznámila...
I některé další přípravy takto ponechávají vlastní smysl textu stranou práce ve třídě. Např. 12.11 
Dramatizace básnického textu účinně zapojuje děti do toho, aby kvůli inscenaci textu prozkoumaly 
podávatele, postavy, významy některých obratů, i naznačenou dialogickou povahu básně – písně 
loupežníkovy. Smyslem této básně (ani v původním spojení s pohádkou o Edudantu a 
Francimorovi, ani izolovaně) není dramatické představení. Báseň je parodická a celá je nadsázkou, 
zesměšňuje školské nebo rodičovské mravokárání a otevírá případně úvahu o tom, proč vlastně se 
někdo dá na dráhu loupežníka a nežije poctivě jako ostatní. Toho se však práce v hodině nedotkla – 
třebaže ve chvíli, kdy herci mají pronášet dramatické repliky, měli by vědět, proč tak mluví, aby 
dali přednesu náležité zabarvení...
Navrhuji hodnotit práci jako výbornou, jestliže u obhajoby dobře vysvětlí to, co v DP scházelo.
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