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 J. Haasová si vytkla za cíl své diplomové práce (dále jen DP)„ upozornit na 

dvě knihy pro děti a mládež s velmi citlivou tematikou (domácí násilí a úmrtí rodiče), 

analyzovat je a navrhnout možnost, jak s těmito literárními díly pracovat v hodinách 

literatury či občanské výchovy.“ (viz DP, s. 7) V následujících odstavcích se pokusím 

ukázat, že se jí (dle mého názoru) podařilo tohoto cíle úspěšně dosáhnout. Ráda bych 

ještě podotkla, že J. Haasová přistupovala k psaní práce velmi zodpovědně a do velké 

míry samostatně. 

 Konkrétně se autorka zabývala těmito dvěma tituly: Všehoknihou od G. 

Kuijera a Voláním netvora od P. Nesse. Zvolila si knihy pojednávající o tématech, 

která i v dnešní době stále ještě představují společenská tabu – domácí násilí a 

umírání a smrt (blízkého člověka). Ani ve školách učitelé tato témata často se svými 

žáky neotvírají.  Nejspíše se necítí dostatečně kompetentní, uvědomují si, o jak citlivá 

témata se jedná, bojí se reakcí, které mohou u žáků vzbudit. Proto práci J. Haasové 

považuji v tomto směru za průkopnickou.  

 Jak je zjevné ze seznamu prostudované literatury (viz DP, s. 100-102), 

diplomantka se nejprve o obou choulostivých tématech řádně poučila v odborné 

literatuře.  Jelikož v České republice neexistuje o těchto tématech dostatečné 

množství vhodných publikací, vycházela i z několika zahraničních článků a 

monografií.  

 Práce má promyšlenou strukturu (viz obsah DP, s. 5-6), autorka usilovala o 

to, aby teoretická a praktická část byly co nejvíce propojeny. 

Oceňuji, že ve svém výkladu obecné poznatky z odborné literatury 

následně aplikovala na příběhy ztvárněné v obou dětských knihách. Nejedná se jen o 

čtenářsky přívětivý krok, ale především o přípravu na následnou literárně teoretickou 

analýzu obou knih a na rozkrývání jejich didaktického potenciálu.  



 Dříve než se autorka pustila do literárně teoretické a didaktické analýzy, 

předestřela čtenáři, podle jakých kritérií bude při literárně teoretické analýze knihy 

postupovat (viz kapitol 3. Analýza literárních postav a prostoru z teoretického 

hlediska, DP, s. 11). Při analýze didaktického potenciálu vybraného úryvku, na jehož 

základě naplánovala lekci, se J. Haasová opřela o již existující strukturu z publikace 

„Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti“
1
.  

 Při literárně teoretické i didaktické analýze textu J. Haasová prokázala 

interpretační zdatnost a cit pro text, náročné téma i potenciálního dětského čtenáře. 

Pracovní listy a návrhy obou lekcí považuji také za velmi zdařilé. O kvalitě 

plánovacího procesu svědčí zdařilý výběr vhodných úryvků z obou děl, dále přínosné 

úkoly, které žákům umožňují reagovat na přečtené (zpracovat dojmy a pocity, zážitek 

z četby), a otázky, které jim pomáhají v hlubším porozumění přečtenému.  

Přínos práce dále spatřuji v tom, že autorka poskytla návrhy svých lekcí 

zkušeným učitelům, kteří je realizovali. Z vlastního pozorování hodin i následné 

diskuse s učiteli vytěžila pro svou budoucí učitelskou praxi cenné poznatky a zároveň 

se ukázalo, že je schopna reflektovat proces výuky a ze závěrů reflexe se poučit.   

 Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem. 

 

Celkově práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
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