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     Diplomová práce Lady Sanytrákové je jednou z nemnoha kvalifikačních prací zaměřených na 
vlastní literární tvorbu s komentářem. Je třeba ocenit, že k takovému typu práce, nabízenému 
katedrou české literatury, se přihlásila i studentka programu učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Reflexí 
vlastního tvůrčího procesu jsou studenti vedeni k pohledu na text zevnitř a získávají k němu 
kvalitativně zcela odlišný vztah, než jaký vytvářejí např. tradiční přednášky či semináře dětské 
literatury. Zvlášť u budoucích učitelů prvního stupně základní školy je tento bezprostřední, 
autentický a živý vztah k literatuře velmi důležitý.
     Na diplomové práci je patrné zaujetí jak pro vlastní literární tvorbu, tak pro práci s dětmi (Lada 
v současné době pracuje jako učitelka MŠ). K vlastní tvorbě přistoupila Lada zodpovědně a 
kreativně, její tvorbu jsem pročetl se zájmem. Dle mého názoru se Lada vyrovnala s vlastní reflexí 
svého textu a se všemi čtyřmi posudky (od profesionální spisovatelky, od laika, od učitelky MŠ, od 
učitele 2. stupně ZŠ). Zvláště vyrovnání se s kritickým posudkem spisovatelky Blanky Čapkové 
nebylo snadné, a to i po osobnostní stránce. Jako vedoucí práce jsem zaznamenal v průběhu jejího 
vzniku osobní posun autorky, který vnímám jako důležitý. 
     Připomínky mám k formulační a stylistické úrovni práce. Tyto připomínky však vnímám 
v kontextu tvůrčího vkladu a osobního posunu autorky práce jako druhotné. Pro účely obhajoby 
doporučuji Ladě: 
1/ Formulovat konsensus pro další vlastní literární tvorbu (kam se nyní bude ubírat, které možnosti 
vyzkouší a proč atp.).
2/ Shrnout nejzajímavější zjištění ze zkušeností z vlastní tvorby včetně úskalí, kterými musela v roli
autora dětské literatury projít.
3/ Pokusit se shrnout, v čem ji tento typ práce obohatil, a to např. i ve vztahu k práci s předškolními 
dětmi. 

     Diplomovou práci Lady Sanytrákové hodnotím jako práci s přínosem pro pisatelku i její budoucí 
práci s dětmi, doporučuji ji k obhajobě. Přeji Ladě mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním 
růstu.
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