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    První věc, kterou musím napsat do posudku této diplomové práce je to, jak mě oslovila na 

úrovni celku textu jako čtenáře. Práce je krásně napsaná. Karolína Vodřichová pěkně píše, 

možná až poeticky, zcela v souladu se svým tématem a přesto text nepostrádá akademické 

kvality nutné pro práci vědeckou. Naopak, práce je na vysoké akademické úrovni, ale její 

vědeckost je přímo spojená s jazykem a postupem psaní textu.  

 

    Teoretická příprava je pečlivá a respektuje vybrané téma. Odráží základní přístupy 

k interpretaci poesie, a s ohledem na oborové zaměření autorky (psychologie), se zabývá i 

psychologickými aspekty čtení, prožívání, interpretace a výuky poesie.  

     Práce s odbornou literaturou zabírá velkou část textu, tento rozsah dovoluje zacházet 

s teoretickými zdroji do hloubky a velmi přesně (např. Kožmín), včetně kritického přístupu, 

který je explicitně vyjádřen (např. Kožním a paradoxy jeho interpretačních postupů a výstupů: 

Psychoanalytickou terminologií bychom mohli říct, že Zdeněk Kožmín na nevědomé úrovni s 

básní komunikuje, rozumí jejímu latentnímu sdělení. Jeho nepřiléhavé dílčí interpretace 

bychom poté mohli vnímat jako racionalizace těchto nevědomých prožitků.(s.32)).  

    Téma interpretace autorka vcelku vhodně skládá s tématem překladu, který bez porozumění 

není možný. Roli překladu ukazuje na stejné Máchově básni jako Kožmínova interpretace. 

Překlad je samozřejmě z hlediska tématu interpretace velmi významná problematika, stejně 

jako jeho použití ve výuce. To však není případem této práce, kdy v postupech sledovaného 

učitele nebyl překlad využit. Doporučila bych tuto část vyřadit, nebo naopak ji doplnit o 

teoretické možnosti v metodice vyučování.   

     Empirická část práce vychází z pobytu ve škole, na gymnáziu, kde autorka vyhledala 

seminář k interpretaci a čtení poesie.  Práce učitele se žáky, tedy společné postupy čtení a 

analýzy básní učitele s dětmi, jsou velmi pěkně zachyceny.  

     Jednotlivé aspekty i celkový přístup učitele ve výuce potom Karolína Voldřichová rozebírá 

nejprve podrobně sama, teprve po pečlivém rozboru využívá k další hlubší práci paralelu s 

analýzou snu u S. Freuda a tomu, jak vidí spojitosti i rozdíly s postupem učitele a žáků.  

Potupy učitele jsou vztaženy k možnostem interpretace a jejich předávání a kultivaci a 

nenásilnému vedení ke společnému závěru o tématu básní.  

      Citlivě a jemně se, i vzhledem k inspiraci z Freuda, pouští autorka do práce s vnitřními 

prožitky lidí při čtení poesie, také postupy učitele, který studenty na ně upozorňuje, učí je a 

kultivuje, aby si tyto prožitky u studentů mohly vůbec nastat, pomocí  vhodně zvolených 

termínů předběžné a konečné slasti.    

 

     Diplomovou práci Karolíny Voldřichové považuji za mimořádnou a doporučuji jí 

k obhajobě.  
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