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     Diplomová práce Markéty Špokové se svým zaměřením řadí k těm didaktickým 
kvalifikačním pracím, které předkládají v praxi ověřené možnosti práce s konkrétním 
literárním dílem (textem) včetně příslušné reflexe učitelovy práce, práce žáků a 
směřování k reflexi důsledků pro oborovou didaktiku. V případě diplomové práce 
Markéty Špokové se jedná o žánr historické beletrie konkretizovaný dle cílů práce na 
díle Můj Golem Marka Tomana a na pěti pracovních listech pro cílovou skupinu 
primy a sekundy osmiletého gymnázia, kde diplomantka vyučuje.
     Předesílám, že na práci je od počátku patrné zaujetí pro téma historické beletrie, 
metody práce, které jsou reflektovány (zejména kritické myšlení, metoda E.U.R.) i 
pro danou cílovou skupinu, ke které má diplomantka blízký vztah. Na diplomové 
práci nemohu přehlédnout celkové pedagogické nadšení a optimismus.  
     Diplomovou práci Markéty Špokové pokládám za výbornou, a to z několika 
důvodů: vynikající strukturace práce, pregnantně formulované cíle, celková poctivost 
a pečlivost zpracování vytyčeného tématu, přemýšlení v souvislostech, profesní 
vidění. Významný praktický přínos pro výuku literární výchovy je na práci evidentní.  
     Pro účely obhajoby doporučuji Markétě:
    1/ Zformulovat výzvy (pro učitele) takového pojetí literární výchovy, které se
důsledně odvíjí od práce s textem, navíc právě metodami kritického myšlení.
     2/ Shrnout vlastní osobnostní přínos (vzhledem k učitelské praxi) z takového typu 
práce s textem, který byl v diplomové práci vyzkoušen.  
    
     Práci Markéty Špokové vřele doporučuji k obhajobě. Přeji Markétě mnoho 
úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 24. srpna 2015                             doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.




