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     Diplomová práce Kateřiny Týblové Možnosti práce s bajkou v 5. ročníku ZŠ je dle 
mého názoru velmi poctivě zpracovaná práce, i když rozsahem nevelká. Práce má 
solidní teoretickou i praktickou část a významný praktický přínos pro školní literární 
výchovu. V teoretické části je z hlediska cíle práce řečeno vše podstatné: diplomantka 
se zabývá stručnou charakteristikou a historií žánru bajky, dále již vzhledem k 
didaktickému zaměření práce cílovou skupinou, na kterou je práce zúžena (žáci 5. 
ročníku ZŠ). Praktickou částí práce jsou návrhy konkrétních činností s žánrem bajky
(pro účely práce si ho diplomantka zúžila na klasickou ezopskou bajku) a realizace 
těchto didaktických návrhů. Oceňuji, že jak realizace, tak návrhy jsou komentovány, 
komentáře považuji za velmi výstižné a přínosné.  
     Texty pro práci ve třídě jsou podle mého mínění vybrány s předchozím poučením 
i citem, úkoly vždy směřují k jasnému předem vytyčenému cíli, v plánech hodin 
neshledávám žádné marginální či irelevantní činnosti nebo činnosti, které by 
odváděly od cesty k cíli. Oceňuji, že diplomantka pro přehlednost odděluje technické 
a organizační poznámky od vlastního didaktického komentáře, to usnadní i čtení 
učitelům, kteří by se chtěli nechat praktickou částí diplomové práce inspirovat. 
Učitelé mohou rovněž ocenit přehledné tabulky u každého plánu hodiny obsahující 
informace o cílové skupině, časové dotaci, pomůckách, cíli hodiny a očekávaném 
výstupu dle RVP.
     Protože nemám k práci žádné výtky ani důležitější připomínky, pro účely 
obhajoby doporučuji Kateřině shrnout nejzajímavější zjištění ze své práce, především 
z praktického ověřování ve škole, např. i ve smyslu: který návrh práce s bajkou se 
osvědčil v tom či onom a proč, který byl náročný v tom či onom a proč atp. 
     Diplomovou práci Kateřiny Týblové hodnotím jako výbornou, doporučuji ji 
k obhajobě. Přeji Kateřině mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.



V Praze dne 17. srpna 2014                                    doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


