
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce 

Posudek   -   Závěrečná práce  - CŽV   

 

Student: Michaela SÝKOROVÁ 

 

Obor: učit.1.st. 

 

Název práce v českém jazyce: Didaktický potenciál knih Roalda Dahla a jejich 

využití na 1.st.ZŠ 

 

Název práce v anglickém jazyce: Didactic Potencial of Roald Dahl´s Books and 

their Use at Primary School 
 

Vedoucí práce: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. 

 

Oponent práce: PhDr. Ondřej Hausenblas 

 

M. Sýkorová si za hlavní cíle své práce vytkla „analyzovat vybrané 

Dahlovy knihy pro děti, přeložené do českého jazyka, a zasadit je do kontextu jeho 

tvorby. Zamyslet se nad jejich přínosem, jejich myšlenkami a vybrat takové úryvky, 

které v sobě mají určitý didaktický potenciál a ze kterých si děti mají co odnést. 

Chtěla bych právě knihami tohoto autora zaujmout děti, nalákat je k četbě a 

především rozvíjet u nich pomocí vybraných úryvků některé oblasti čtenářské 

gramotnosti.“ (viz diplomová práce, s. 3). V dalších částech posudku se pokusím 

zhodnotit, jak se jí tyto cíle podařilo naplnit. 

Struktura práce je promyšleně vystavěna, teoretická část je úzce propojena 

s částí praktickou.  V teoretické části (před samotnou analýzou vybraných knih) se M. 

Sýkorová snaží Dahlovo dílo vztáhnout k jeho životu. V autorově biografii pátrá po 

možných zdrojích námětů jeho knih či jednotlivých motivů. Následně zvolené knihy 

Karlík a továrna na čokoládu a Danny, mistr světa zasazuje do kontextu jeho 

ostatních děl. M. Sýkorová neopomněla stručnou kapitolu věnovat překladatelům 

Dahlových knih a jeho dvornímu ilustrátorovi Quentinu Blakovi. Poslední teoretická 

kapitola je věnována čtenářské gramotnosti, o jejíž rozvíjení chtěla Michaela 

Sýkorová při realizaci navržených hodin usilovat.  

Pro didaktickou analýzu obou knih s dětským hrdinou M. Sýkorová 

vytvořila strukturu, inspirovanou didaktickým potenciálem autorů publikace 

Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti.
1
 a obohacenou o některé prvky 

tradiční literárně teoretické analýzy (v duchu Teorie pro učitele J. Peterky). M. 

Sýkorová analýze obou děl věnovala poměrně velké množství času a úsilí. Jako 

vedoucí práce musím zdůraznit, že od první verze analýzy k té výsledné zveřejněné 

M. Sýkorová urazila dlouho cestu, posunula se ve svých interpretačních 

dovednostech. Přesto má její analýza své limity, chvílemi tenduje k popisnosti, při 
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analýze některých aspektů zůstává na povrchu, zdá se, že jí jde především o to, jak 

pro dětského čtenáře z knih vytěžit poučení, že jí unikají nadsázka, humor a ironie, 

kterými Dahl nešetří ani v dětských knihách, které jsou příznačné pro jeho autorský 

styl.  

M. Sýkorová také provedla minivýzkum, v němž se zabývala tím, zda jsou 

v čítankách pro 4. ročník, který byl cílovou skupinou jejich naplánovaných lekcí, 

zastoupeny úryvky z Dahlových textů (a ze kterých konkrétně). Snažila se posoudit 

podnětnost zvolených úryvků, zároveň si všímala toho, jakými typy úkolů je autoři 

čítanek opatřili, jak tyto úkoly dětem pomáhají v porozumění a hlubším uvažování o 

textu (pro posuzování úkolů, ani výběr ukázek si bohužel nezvolila konkrétní kritéria, 

jedná se spíše o její postřehy). Tato kapitola měla autorce pomoci se zorientovat 

v problematice výběru ukázek, posloužit jí jako východisko pro vlastní volbu knih, 

úryvků z nich a pro navržení vhodných aktivit pro práci s textem. Při obhajobě by 

autorka měla objasnit, zda a jak jí tento „čítankový“ minivýzkum pomohl při volbě 

textů a plánování lekcí, proč se ho nakonec rozhodla do práce zařadit. 

Navržené lekce M. Sýkorová plánovala v duchu „plánování pozpátku“, 

používala metody Kritického čtení a myšlení. Oceňuji, že některé z nich (např. 

myšlenkovou mapu, Vennovy diagramy, horkou židli) vyzkoušela se svou třídou, 

kterou v té době vedla teprve přes půl roku, poprvé. Musela tedy (jako začínající 

učitelka) promýšlet, jak své žáky s metodou seznámit (naplánovat jednotlivé kroky a 

předjímat možná úskalí). Tyto své zkušenosti zúročila v reflexi jednotlivých lekcí. 

M. Sýkorová celkem vytvořila a realizovala 3 lekce. První dvě byly 

postavené na práci s ukázkami ze zvolených děl Karlík a továrna na čokoládu a 

Danny, mistr světa, třetí lekce měla zastřešující charakter, pomocí srovnání postav a 

vztahů mezi nimi spojovala obě předchozí. Samotné lekce a potom i přílohy práce 

autorka obohatila o odpovědi žáků, o příklady zdařilých i méně zdařilých žákovských 

výkonů. Průběh lekce i výkony žáků autorka opatřila reflektivním komentářem. 

Práce je psána spisovně, poměrně kultivovaným stylem. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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