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     Veronika Orságová si téma rozkrývání smyslu básnického textu vybrala jako 
osobní výzvu, do které se pustila s nebývalým zaujetím. Výběr tohoto tématu jako 
vedoucí práce oceňuji, jen menšina studentů a později učitelů je schopna s dětmi 
smysl básně adekvátně nahlížet a na tento smysl se soustředit. Rozkrývání smyslu 
textu je samozřejmě aktivní tvůrčí práce, která vyžaduje nasazení na obou stranách: 
na straně učitele i žáka. Toho si je Veronika od první chvíle plně vědoma. 
     Diplomová práce Veroniky Orságové, která má logické těžiště v praktické části 
(jejím cílem je navrhnout, pilotně ověřit a reflektovat literárněvýchovné aktivity na 1. 
st. ZŠ), je dle mého názoru velmi poctivě zpracovaná práce, na které je patrné vlastní 
zaujetí pro práci s prvostupňovými dětmi i stupňované zaujetí pro téma. Je to rovněž 
práce přemýšlivá. Veronika např. reflektuje dnešní dobu, která poezii v zásadě 
nepřeje apod. Hodnotím rovněž relevantní odborné zdroje práce (Peterka, 
Lederbuchová, Vala apod.).
     K práci nemám zásadní výhrady, pro účely obhajoby doporučuji Veronice:
1/ S přihlédnutím k problematice výuky na 1. st. ZŠ komentovat tezi, že rozkrývání 
smyslu básně je neslučitelné s transmisivním přístupem.
2/ Co by ve své práci se smyslem básnického textu se žáky udělala nyní jinak a lépe 
(možno vybrat konkrétní případ, ale i zobecnit).

     Diplomovou práci Veroniky Orságové považuji za práci se zřetelným vlastním 
vkladem a osobnostním posunem, hodnotím ji jako výbornou, doporučuji ji 
k obhajobě. Přeji Veronice mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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