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 Diplomová práce Z. Jiskrové vychází z její úspěšně obhájené práce 

bakalářské, ze které jsou převzaty kapitoly o poetice děl Divadla Járy Cimrmana a 

interpretace hry „České nebe“ (tato kapitola je pro potřeby diplomové práce vhodně 

upravena a rozšířena). Teoretická část je promyšleně strukturovaná, v pasážích 

věnovaných „Českému nebi“ autorka erudovaně aplikuje obecné poznatky o 

Smoljakových a Svěrákových hrách a citlivě text hry interpretuje, odkrývá jeho 

významové dominanty (a nepřímo i jeho didaktický potenciál).  

 Výborně teoreticky vybavena se Z. Jiskrová pouští do nelehkého úkolu: do 

didaktické transformace poznatků získaných o hře České nebe a její interpretace, do 

tvorby konkrétní lekce určené pro studenty septimy gymnázia. Navíc si vytyčuje za 

cíl navrženou čtyřhodinovou lekci odučit a její průběh podrobně reflektovat. Jak 

vyplyne z následujících řádků, s tímto úkolem si poradila nadmíru úspěšně.  

 V praktické části dává Z. Jiskrová nahlédnout do procesu svého učitelského 

uvažování, hledání a pochybování. Lekci naplánovala v duchu konstruktivistického 

modelu E-U-R, usilovala o to, aby na ni žáci po celou dobu aktivně participovali, 

proto jako hlavní pedagogický nástroj zvolila diskusi/řízený rozhovor. Ve fázi 

evokace nápaditě zúročila jeden z ústředních motivů – „výběrové řízení“ do nebeské 

komise. Přiměla žáky zamyslet se nad tím, které z osobností českých dějin (do r. 

1914) lze považovat pro český národ (popř. i ve světovém měřítku) za tak významné, 

že by se měly stát členy nebeské komise a podle kterých kritérií jejich význam vůbec 

posuzovat. Umožnila svým žákům projít si podobným myšlenkovým procesem, který 

na začátku psaní nejspíše podstoupili i samotní tvůrci hry. Zároveň pro ně atraktivním 

způsobem (jak vyplynulo i z žákovských reflektivních komentářů k proběhlé lekci) 

otevřela témata obecně považovaná za odtažitá, nezáživná a snad i vyčpělá: téma 

češství, národní identity, vlastenectví, českých velikánů a české povahy.  

Již při sledování videonahrávky představení (v první části uvědomění) 

dostali žáci za úkol zaměřit se ve skupině na jednu ze ztvárněných osobností, kterou 

následně na základě svých znalostí a autorkou poskytnutých sekundárních textů 

srovnávali s její reálným předobrazem. Tímto krokem Z. Jiskrová zacílila pozornost 

studentů na jeden z ústředních principů hry – na parodii. O vyspělosti Zuzanina 

didaktického uvažování svědčí fakt, že žáky k odhalení principu vedla postupnými 



promyšlenými kroky (podrobněji viz příprava lekce s. 52-57), navíc prostřednictvím 

postav, u nichž je možno parodii nejsnáze identifikovat. Jako odrazový můstek pro 

stěžejní diskusi o vlastenectví, češství, národním cítění a hrdosti, budoucnosti naší 

země i českého jazyka autorce posloužila volba jedné společné („třídní“) nebeské 

komise Nutnost vytvořit pouze jednu komisi vedla studenty k opětovnému 

promýšlení a zpřesnění kritérií výběru, k hlubšímu proniknutí do problematiky spjaté 

s vlastenectvím a národním cítěním.   

V závěrečné reflexi dostali žáci možnost si srovnat v hlavě, co si z hodiny 

odnášejí, co se dozvěděli o sobě a o svých spolužácích. Jejich postřehy a reakce, které 

čtenář nalezne v jedné z příloh práce, jsou cenným materiálem nejen pro autorku 

práce (svědčí o tom, že cíle naplánované lekce byly beze zbytku naplněny), ale i pro 

ty, které zajímá, jak současní gymnaziální studenti smýšlejí o českém národu a svém 

vztahu k němu.     

V reflektivních komentářích Z. Jiskrová prokázala schopnost vcítit se do 

potřeb středoškolských studentů, spontánně na ně v procesu výuky reagovat, 

zkušenosti z výuky zúročit při jejím zlepšování a při promýšlení alternativních 

postupů.   

Práce je opatřena zajímavými přílohami, z nichž učitelé nejspíše nejvíce 

ocení kompletní soubor sekundárních textů, které byly v rámci představené lekce 

použity. 

Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem.     

 

Práci doporučuji k obhajobě.  Považuji ji (v oblasti literárně didaktických 

prací) za nadprůměrnou a velmi zdařilou.  

 

V Praze dne 25. 8. 2015                                      ….…………………………. 

                                                                                                 Podpis  


