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     Diplomová práce Bc. Jany Haasové je dle mého názoru poctivě zpracovaná práce 
s tématem velmi zajímavým (existenciálně vypjaté životní situace ve vybraných 
dílech literatury pro děti a mládež) a hned v několika ohledech velmi potřebným. 
Jedná se o specifický typ didakticky zaměřené diplomové práce, ve které je těžiště 
položeno na didaktickou analýzu literárního díla/textu. Tato didaktická analýza a z ní 
vzešlé návrhy lekcí (ověřené na ZŠ) jsou potom nabídnuta učitelům jako možná 
inspirace či východisko pro jejich práci. 
     Náročnost takto pojaté práce spatřuji v tom, že Jana musela prostudovat množství 
odborných poznatků k vybraným tématům (domácí násilí a úmrtí rodiče) vč. zdrojů 
cizojazyčných, konzultovala s psychology atp., tedy v této primárně mimoliterární 
práci, dále také v samotné analýze vyžadující literárněteoretické znalosti a 
kompetence a samozřejmě také v aplikaci do didaktické roviny. V neposlední řadě 
Jana měla poměrně ztíženou pozici také proto, že k tématu (zejm. umírání a 
didaktickému ztvárnění těchto témat) není dostatek odborné literatury.
     K diplomové práci Bc. Jany Haasové nemám žádné zásadní výtky, pro účely 
obhajoby doporučuji Janě vyjádřit se ke dvěma následujícím bodům: 
1/ Mezi cíli práce se uvádí vypracování funkčních lekcí, ve kterých se propojuje 
literární výchova a občanská výchova, rovněž se v práci jako cíl uvádí návrh, jak 
s těmito tématy (domácí násilí a úmrtí rodiče) zacházet v hodinách literatury či 
občanské výchovy. To je samozřejmě zcela legitimní a smysluplné, navíc Janě blízké 
již proto, že jejím druhým aprobačním oborem jsou základy společenských věd. 
Snahu o dobře realizované mezipředmětové vztahy je třeba ocenit. V tomto kontextu 
Janě navrhuji, aby objasnila svoji vizi smysluplného (tedy pravděpodobně 
organického) propojování literární a občanské výchovy. Dále aby rozvedla myšlenku 
(v závěru práce pouze naznačenou), jaké nároky klade tento mezipředmětový přístup
(navíc na takových tématech), na učitele. 
2/ Ambicí diplomové práce bylo mimo jiné vypracovat funkční lekce jako určitou 



metodologickou oporu učitelům. Z proporce práce jsem místy nabýval dojmu, že se 
Jana příliš vyčerpávala na kapitolách, které vypracování těchto lekcí předcházely a 
teprve k nim směřovaly, a že na lekce, pracovní listy (které pokládám za promyšlené 
a přínosné) a jejich didaktickou reflexi ji zbylo již málo tvůrčí energie. Pakliže tomu
tak opravdu bylo (je to na vyjádření diplomantky), co by nyní udělala Jana jinak a 
lépe ve směřování k návrhu lekcí a jejich reflexi?
     

     Diplomovou práci Bc. Jany Haasové hodnotím jako solidně zpracovanou 
diplomovou práci, vřele ji doporučuji k obhajobě. Přeji Janě mnoho úspěchů 
v dalším odborném i osobním růstu.
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