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Práce Michaely Sýkorové se zaměřila na uplatnění textů Roalda Dahla v literární výchově. 
To je záměr chvályhodný, protože jeho texty nejsou standardně „školní“ - provokují, 
hrdinové i příběhy i autorské stanovisko jde po hranici mezi mravným a svévolným, mezi 
možným a nemožným. Často čtenářům ukazuje, že je možné leccos, co by si nedovolili. To 
je výzva i pro učitele a učitelky. Jak tuto kvalitu Dahlových textů diplomantka zúročila?
Sepsala a výstižně charakterizovala v úvodu Dahlovy knihy pro děti. Oceňuji, že si ujasnila 
pojem čtenářské gramotnosti, ale neztratila čas a prostor tím, že by známé informace 
přepisovala do DP. Nicméně postrádám vysvětlení (mohla by ho v obhajobě podat) toho, jak
chápe význam výběru knih, co tím myslí, když ho na s. 15 prohlašuje za klíčový. Bylo by to
přínosné pro porozumění tomu, jak analyzuje Dahlovy knížky i jak plánuje několik hodin 
s jeho texty.
V popisu didaktického potenciálu Karlíka a továrny na čokoládu je diplomantka podrobná a 
pečlivá. Postrádám v něm však také vypsání toho, co nabízí k práci se žáky-čtenáři – když je
to potenciál, je text potentní k něčemu... - a tím bude literární výchova. Jinak je zde popis 
jen statickým popisem rysů textu. 
Totéž platí o DPT dalšího z Dahlových textů, Dannyho, mistra světa. Proč si diplomantka 
zvolila porovnání těchto dvou knih? To nám patrně objasní u obhajoby. Je pravda, že hlavní 
hrdinové jsou tam v jiné pozici atd. Ale proč je porovnávat? K jakému cíli to diplomantka 
provedla? Takové zásadní rozvážení v DP nencházím.
Rešerše úryvků z Dahlových knížek v čítankách pro 1. stupeň byla jistě pracná. Závěr o 
tom, že texty nebývají zařazeny, nebo že jsou vybrány ne příliš podnětné úryvky, to je sice 
pravda, ale opět – k čemu nám to zjištění je? Jak takové zjištění formuje naše uvažování o 
vlastní výuce literární výchovy? To bude třeba také doplnit. Jen málo toho diplomantka 
osvětlila v závěru práce.
Návrhy vyučovacích jednotek (od s. 53) prozrazují, že diplomantka se poučila o různých 
výukových metodách a dokáže je zařadit do programu. Nenacházím však dost zřetelnou 
souvislost mezi navrženou metodou a cílem hodiny, resp. povahou úryvku. Nepovažuji za 
možné, aby diplomantka tvrdila, že volné psaní má pomáhat dětem utřídit a zobecnit 
myšlenky (s. 55). Je to brainstormingová metoda, pro toto zcela nevhodná.  Podobně by 
bylo třeba posoudit, k čemu a jak je vhodné použít předvídání s tabulkou, zda je pro to text 
dějově dost nosný, zda jsou v něm pro děti vodítka k předvídání, a čemu se vlastně dítě učí, 



když to právě s tímto úryvkem provede.
Na s. 65 zařadila diplomantka „horkou židli“ - žák při ní v roli některé postavy odpovídá na 
dotazy spolužáků k postavě. Avšak pokud jsme četli jen jeden dva úryvky a postavu vlastně 
známe jen náznakově, nebude metoda sloužit svému účelu. Žák si bude muset odpovědi 
vymýšlet, ale opře je jen povrchně, svévolně, anebo prohlásí, že neví. Ani jedním se však 
děti neučí lépe rozumět textu nebo lépe číst. Naopak využití Vennova diagramu pro 
porovnání rodin považuji za vhodné. Pokud ovšem budou žáci umět svá větná vyjádření o 
rodinách kondenzovat do krátkých pojmenování. Sama diplomantka to neudělala – popisuje 
rodiny větami, které by se do diagramu nevešly. Asi tedy neví, zda to bude pro žáky obtížné.
Jistá mechaničnost ve využívání nástrojů nebo postupů při přípravě hodiny je patrná např. 
na s. 62: Diplomantka pro ni vytkla velkou myšlenku, avšak v hodině jsou použity dva 
různé texty. Zdrojem a nositelem nosné myšlenky může být právě jen text, a to buď jediný, 
anebo snad dva se stejnou myšlenkou. Ale závěr, který z práce s dvěma rozdílnými texty 
mohou žáci učinit, není totéž jako „velká myšlenka“. V dané místě je ono souvětí „Dobré 
vztahy v rodině by tě měly inspirovat...“ patrně cílem hodiny, tedy myšlenkou učitelky.
Je škoda, že diplomantka nenapsala více o tom, jaké závěry si odnáší z realizace svých 
hodin se třídou čtvrťáků (s.67-68). Charakterizuje tam třídu, její historii, ale nikoli právě 
učení dětí v jejích hodinách. V Reflexi (od s.69) popisuje podrobně aktivity realizované s 
dětmi, to je důležité a přínosné. Ale nad pozorovanými výsledky a reakcemi žáků by bylo 
užitečné formulovat své domněnky o tom, z čeho potíže nebo úspěchy žáků pramení, a co 
tedy ve své výuce opravit nebo nadále udržovat (formativní hodnocení). I nad otázkami, 
které žáci vytvořili k textům, by stálo za to uvažovat o tom, čemu žáky více a dále učit (s. 
74n.)
Pasáž s hodnocením ukázek žákovské práce však je zdařilá, diplomantka si všímá důležitých
rysů práce a také je vztahuje ke svému učitelskému výkonu. To jí jistě bude pomáhat v 
praxi.
V přípravách učební jednotky postrádám zadání jako důkaz o učení – pomohlo by 
diplomantce ujasnit si, jak realizovatelný je který cíl. Když si za cíl klade „Žák se zamýšlí 
nad...“, přiměla by se vytvořením zadání jako důkazu o učení k tomu, aby si specifikovala, 
co vlastně chce, aby žák dělal. A aby vybrala metody, které vedou žák k činnostem opravdu 
potřebným pro porozumění textu a jeho smyslu a k dosažení cíle.
Pasáž celkové reflexe je však zpracována zdařile, diplomantka činí pro sebe cenné závěry a 
rozhodnutí. Věřím, že to jí pomůže na další profesní cestě.

Poznámka k jazyku práce:
Bylo by vhodné, pro odbornost práce, kdyby diplomantku nezrazovalo tak často její vlastní 
nepřesné vyjadřování. Např. na s. 18, když napíše „(Děti) Nesoupeří spolu a zůstávají nad 
věcí. To vše pak náležitě kontroluje pan Wonka...“ mohla by diplomantka upřesnit, co myslí 
tím, že děti zůstávají nad věcí? V příběhu to tak nevypadá – co je tou „věcí“. Jak to pan 
Wonka kontroluje, a co je to náležitě? (A je dobré se poučit o tvarech přechodníku 
současného/přítomného, když už jej používáme.)

V Praze dne 3. 5. 2016.                             Ondřej Hausenblas
                                                                    


