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Diplomová práce Lenky Lašákové, zpracovávaná a konzultovaná s nebývalým
nadšením a učitelským nasazením, má své jádro v praktické části, která je pojata jako
návrh literárněvýchovného projektu. Skládá se z návrhu, praktického ověření a
reflexe. Z té jsou pak odvozeny příslušné závěry. Na práci je patrné Lenčino zaujetí
jak pro knihu, od které se odvíjí její projekt (Škola malého stromu amerického
spisovatele Forresta Cartera), tak pro literaturu jako takovou, v neposlední řadě také
pro práci s dětmi. Na návrhu činností i reflexích je rovněž evidentní několikaletá
učitelská praxe autorky práce. Je třeba vyzdvihnout, že diplomová práce má
významný vlastní vklad i praktický přínos.
Přestože teoretická část práce mohla být přece jen zpracována s větším důrazem
na hloubku a kontinuitu výkladu, domnívám se, že Lenka svůj diplomní cíl splnila
velmi dobře, zvláště přihlédneme-li k tomu, že těžiště její diplomové práce je v části
praktické. Velmi si cením invence při vymýšlení i realizaci činností, které do svého
projektu Lenka zahrnula.
Pro účely obhajoby doporučuji Lence:
1/ Shrnout nejzajímavější zjištění ze své práce, především z praktického ověřování ve
škole, např. i ve smyslu: který návrh práce se osvědčil v tom či onom a proč, který
byl náročný v tom či onom a proč atp.
2/ Zhodnotit, zda by nyní, po zkušenosti, udělala ve svém budoucím
literárněvýchovném projektu něco jinak a lépe.
Diplomovou práci Lenky Lašákové hodnotím jako přínosnou práci s vlastním
vkladem a doporučuji ji k obhajobě. Přeji Lence mnoho úspěchů v dalším
odborném i osobním růstu.
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