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DP Kateřiny Týblové  vyniká stručností, což je třeba ocenit. Jasný je cíl: ověřit, zda jsou žáci v 5. ročníku s 
to objevovat symbolické významy a alegorii v bajce.
Jisté zdůvodnění pro tak zvolený cíl podává autorka na s. 13: chce zjistit, zda s rozvojem abstraktního 
myšlení ve věku kolem 11 let děti mohou rozkrýt alegorické významy a objevovat významy symbolické.  
Očekávám, že u obhajoby diplomantka důkladněji odůvodní, proč vlastně právě to chtěla ověřovat. Dalo by 
se přece čekat, že to dokážou, když se právě s bajkou ve školách už po desítky či stovku let pracuje právě 
v třetí až šesté třídě. Není nutné objevovat již objevené.
Autorka hojně cituje z pramenů, většinou však jen z Lederbuchové. To je užitečné, ale postrádám 
v teoretické části explicitní propojení vypsaných poznatků z pramenů se záměrem práce i se získaným 
materiálem od žáků (pozorování, doklady, produkty).
K. Týblová v úvodu k praktické části naznačila, z čeho vychází při tvorbě plánu hodin s bajkou. (s. 16).  
Nevidím však mezi jejími východisky také rozbor toho, co si představuje o tom, že čtenář při čtení bajky 
vlastně dělá, aby porozuměl, a co prožívá. Autorka jistě měla nějakou představu o tom, která se pak potvrdila 
nebo vyvrátila nebo opravila. Píše však jen o potřebě kolektivního ducha a pozitivní atmosféře hodin. 
U obhajoby ta didaktická východiska jistě vyloží precizněji.
Oceňuji, že autorka podává přípravy hodiny přehledně graficky členěné na prvky obsahové a organizační.
Měla by však víc objasnit, zda pořadí příprav, tak jak je v DP předložila, znamená nějaký didaktický sled, 
nebo je to jen náhodně,  nebo zda v tom je nějaký jiný systém. Začít práci s bajkou jejím definováním je 
jeden z možných, spíše tradičních postupů. Zvážila autorka i jiné možnosti, jaké a proč volila tuto možnost? 
Podobně i pojem alegorie autorka spíše vyloží, než by ho děti samy identifikovaly a rozvinuly (s.18), 
přestože v dalším postupu plánuje, že děti obsah pojmu zkusí vysvětlit samy. Ale nemají k tomu jít cestou 
pozorování vlastní tvorby. Budou poučeny (spolužákem nebo učitelkou), a pak porovnají, zda se v jejich 
práci alegorie  vyskytovala.  V reflexi na s. 22 však autorka tvrdí, že žáci neměli porozumět slovu alegorie 
skrz definici, ale skrze vlastní čtenářské a pisecké zkušenosti. Jak to tedy je?
Taková aktivizace je skutečně jiná než při evokaci, která autorce připadla nějak příliš pevně svázána 
s programem RWCT. Možná nám více objasní, jak pojem aktivizace v jejím použití (s. 17) souvisí 
s konstruktivismem v pedagogice, aby bylo jisté, že si konstruktivismus neplete s RWCT. To se jí bude 
hodit, až bude objasňovat, proč se má učitel dětí nejprve ptát na to, proč by autor chtěl psát bajku, a teprve 
pak jim má dát nějakou přečíst. Zdá se mi, že zde učitelka počítá s tím, že děti evokují svou zkušenost 
z předchozích setkání s bajkami, ne že jsou jen „aktivní“.
Úkol, aby žáci „rozepsali“ bajku, kterou dostali vytištěnou, na „skutečný příběh“, by diplomantka také měla 
víc vysvětlit. Není to, co rozdala jako výchozí verzi, také příběh? A jak má být cílový příběh „skutečný“ – 
budou děti chápat, že mají zaměnit zvířátka za lidské postavy, a mají to být postavy z jejich reálného života, 
aby to byl příběh „skutečný“? Otázky popsané na s. 19 stále ještě neříkají jasně, zda děti měly psát o 
zvířátkách, ale reálnou situaci ze svého života, nebo z života zvířecího, anebo zda měly alegorii bajky 
nahradit realitou života. Pokud děti intuitivně vycítily, že mají psát příběh s postavami ze svého života, je to 



tím, že pochopily přání učitelky, anebo tím, že nedokázaly vytvořit alegorii? Jak to můžeme poznat?
Až z následující činnosti vyplyne, že mají příběh s lidskými postavami převést na alegorii bajky se zvířátky. 
To ale nemohly vědět na počátku hodiny. 
Stranou tu učitelka ponechává to, že bajka je text umělecký, který nenese jen obsah, poučení, ale také krásu 
vyjádření. Dětské podání to asi setře, ale mají , nebo nemají děti o této stránce textu také uvažovat, když 
převádějí bajku na „skutečný příběh“? Povede je učitelka k tomu, aby tuto ztrátu umělecké povahy textu 
reflektovaly? Na s. 19-20 to není.
Na s. 24 v odst C.1 se mi ukazuje, že autorka považuje psaní bajky u dětí za úkol „naplnit žánr se známými 
rysy“. To může být v tvorbě spisovatele běžné, ale pokud mají děti čtenářsky pronikat do povahy žánrů, měla 
by učitelka možná volit postup, který dětem umožní najít důvody, proč něco nenapsat jako „skutečný příběh 
rovnou“. Napadne diplomantku něco u obhajoby?

 Učitelova pečlivost formulační je zejména pro děti na prvním stupni velmi potřebná, aby se jim nemátly 
instrukce ani pojmy. Je možné, že reálně ve třídě bylo zadání učitelem formulováno dost jasně – v DP však 
není uvedeno.
Autorka by měla pečlivě zvažovat i jinde volbu svých formulací: Například je „objevovat symbolické 
významy“ něčím jiným než „rozkrývat alegorii“? (s. 13) Nabízí jinotaj opravdu „nepřeberné“ množství 
aktivit? (s. 8) V DP se nemá psát jako v narychlo slepované nedělní příloze novin. Když na s. 25 říká, že 
fikce sama o sobě obsahuje alegorii, má jasno v pojmech alegorie a fikce? Asi to u obhajoby osvětlí.

Druhý z plánů hodin je zřejmě vydařenější, možná i proto, že se v něm nevychází z pojmu, ale z vlastní práce 
s textem a postupy myšlení jsou více induktivní, jak autorka správně poznamenala v reflexi, s. 32. Oceňuji, 
že tu diplomantka pečlivě rozebírá své přípravy a průběh hodin, a uvažuje o činnostech žáků v souvislosti se 
zadáními.
K třetímu plánu s bajkou by diplomantka mohla vysvětlit, zda žáci v pátém ročníku ještě nemají bajky dost. 
Když mají tvořit krátký příběh se zvířaty a ponaučením, napadne někoho psát něco jiného než bajku? A 
pokud napíšou heslo do encyklopedie o zvířatech – zadáním se to nevyloučilo  – , jak tedy přijde na pořad to, 
že „bajka není jen o zvířatech..., ale ještě o něčem dalším“? (s. 39)
Oceňuji, že učitelka dá dětem k porovnání text naučný, nealegorický. Ale učitelka zde dětem dává instrukci, 
aby uvažovaly o radě pro někoho třetího. Je nutné jim takto zadávat smysl žánru, nebo ho mohly samy 
odvodit? Stejně tak možnost poučovat zaobaleně, aby se neurazil. To právě jsou podstatné rysy, které by 
čtenář mohl vnímat, spíše než jen povrchové rysy, které moderní bajky ani nedodržují (nemusejí být o 
zvířátkách a poučení si někdy nechává autor pro sebe...)
Návrhy navazujících aktivit jsou dobrou ukázkou učitelčiny vynalézavosti. Didaktická úvaha nad obsahem 
pojmů kolem bajky je cenná, možná ji měla autorka mít hotovu ještě dříve, než se pustila do příprav a výuky. 
Mohla si všimnout, že postupuje od slova a jeho obsahu, a že by žáci mohli k pojmu dojít i skrze proces čtení 
a psaní, podobně jako u rady pro spolužáka.

Práce obsahuje partii rozborů a reflexe provedených hodin. Zde diplomantka projevila dobrou schopnost 
pozorovat děje ve třídě a jednání žáků při učení. Bylo by však užitečné, kdyby v obhajobě navrhla, co tedy 
by se mělo v jejích hodinách změnit, aby některé cíle byly dosaženy lépe (nemyslím tím nyní nekázeň žáků 
v hodině vedení diplomantkou jako učitelkou dětem cizí.) Dobrý, ale ojedinělý příklad domyšlení vidím na 
s. 62 u obratu „jací jsou“: „Otázku by bylo lepší přeformulovat...“ Nová formulace ovšem by si také 
zasloužila znovu promyslit. Ale například to, že v druhé z hodin děti vytvořily celou řadu možných příběhů 
patrně něco o dětském čtení, o chápání bajky i o vlastním psaní něco znamená – co? (s. 63) Anebo v třetí 
hodině, že žáci nedokázali vytvořit ponaučení k bajce, nemusí být dáno jen tím, kvůli nekázni nedokázali 
společně diskutovat – mohli přece své ponaučení vytvořit každý za sebe. Jakby se k tomu dovedli? (s. 67) 
Diplomantka by měla u obhajoby předvést, že nad provedenými hodinami činí nějaké celkové závěry pro 
svou učitelskou práci. Zjistila jenom některé partikulární problémy a navrhla jejich nápravu, anebo se nějak 
poučila učitelsky o literární výchově s bajkou?

V seznamu literatury mne překvapila absence textů o dětském psaní – je možné, že diplomantka nenašla ani 
článku?

Navrhuji práci hodnotit – pokud bude dobře dovysvětlena a obhájena – jako velmi dobrou. 

V Praze dne  8. 8. 2014                             Ondřej Hausenblas


