
Diplomová práce Lady Sanytrákové patří do kategorie prací založených na vlastní beletristické kreaci a 

její reflexi. Tento typ práce je pro studenty pedagogické fakulty velmi vhodný, neboť vlastní autorská 

zkušenost poskytuje budoucímu učiteli nadstandardní didaktické kompetence: odblokovává zažitý 

pasivně receptivní přístup k textu, vybavuje jej schopností vést literární výchovu kreativně. Je-li 

přínosem pro budoucí učitele na všech stupních škol, tím spíše to platí pro 1. stupeň základní školy, 

protože zde učitel pracuje s žáky ve věku, kdy stále ještě přirozeně tíhnou k tvořivé transformaci 

zažitých žánrových modelů. 

Autorka práce uvádí, že se psaní věnuje již léta; je tedy zřejmé, že její texty nevznikly cíleně pro 

potřeby diplomové práce, ale že jsou integrální součástí jejího vnitřního života. To je bezesporu hodno 

ocenění, neboť takto niterný vztah k literatuře je jedním z předpokladů jejího budoucího úspěšného 

působení na poli literární výchovy. 

Autorka si pro svou literární tvorbu zvolila žánr pohádky. Podle jejích vlastních slov odpovídá jejímu 

osobnostnímu založení a je jistě velmi vhodný i vzhledem k jejímu zaměření na děti předškolního a 

mladšího školního věku. Zároveň však jde o žánr autorsky neobyčejně obtížný, jak se ostatně ukázalo 

v posudku spisovatelky Blanky Čapkové i jeho následné autorčině reflexi. Žánrová tradice je tu totiž 

neobyčejně pevná, žánr směřuje k nekonečnému varírování několika základních fabulí a archetypálních 

postav. O překonání těchto limitů už téměř 200 let usiluje autorská pohádka, nicméně její dějiny 

názorně dokládají, jak neobyčejně těžké to je a jak výrazného tvůrčího gesta je zapotřebí, aby se to 

autorovi podařilo. 

Hodnocení originality a celkové umělecké úrovně předložených pohádek však není předmětem 

posudku; ten by se měl týkat výhradně autorčiny odborné reflexe vlastního psaní. Oceňuji, že  

předkládá nadstandardní počet posudků a to typologicky odlišných (z pera učitelky mateřské školy, 

učitelky základní školy – někdejší spolužačky, autorky dětské literatury a laického čtenáře autorčina 

věku, od dětství s ní sdílejícího zálibu v pohádkách). Vlastní reflexi však autorka zůstala mnohé dlužna. 

Na její obhajobu je však třeba říci, že většina posudků (veskrze pochvalných) pro ni nepřináší potřebné 

inspirační podněty. To ovšem neplatí pro výše zmíněný posudek Blanky Čapkové; pro diplomantku byl 

bezesporu závažný, neboť byl k jejímu psaní kritický a slouží ji ke cti, že se s ním, navzdory zklamání, 

jež nad ním zažila, poctivě snažila vyrovnat. Nicméně svou reflexi nerozvinula směrem, který se přímo 

nabízel, tj. k úvaze nad výše zmíněnou petrifikací žánrových principů pohádkového žánru a možných 

cest k jejímu překonání. Byla bych ráda, kdyby se diplomantka nad touto otázkou zamyslela alespoň 

dodatečně a vyslovila se k ní v průběhu obhajoby. 

Navzdory těmto výhradám práci Lady Sanytrákové doporučuji k obhajobě. Autorce přeji, aby u psaní 

zůstala, zažila nad ním mnoho tvůrčí radosti a dokázala se o ni podělit se svými budoucími žáky. 


