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     Diplomová práce Bc. Miloslavy Mrázkové řeší zajímavé didaktické téma týkající 

se využití Nerudových textů ve výuce literatury. Již řešením tohoto tématu dává 

kolegyně Mrázková najevo, že dílo Jana Nerudy považuje za závažné a aktuální. 

Zaujetí pro osobnost a dílo Jana Nerudy, ale i pro jeho osobnost a dílo coby školní 

vzdělávací obsah projevila autorka práce již ve své práci bakalářské, ze které bohatě 

čerpá a na kterou vhodným a smysluplným způsobem navazuje.  

     Kolegyně Mrázková si zvolila v kontextu didaktického zaměření práce poněkud 

méně obvyklý, avšak náročný cíl, a to (vedle výběru Nerudových textů vhodných pro 

výuku na základní a střední škole) vlastní návrh učebnicového výkladového textu pro 

druhý stupeň základní školy a střední školu. Je velmi dobré, že součástí praktické 

části, která je jádrem práce, jsou i dvě modelové hodiny pro 2. stupeň základní školy, 

v praxi ověřené a reflektované. Deklarovaný cíl považuji za splněný, výběr textů za 

zajímavý a poučený, navrhované učebnicové výklady za zcela adekvátní.   

     Na teoretické části práce (a dále i v části praktické, viz. např. minivýzkum 

žákovských prekonceptů a didaktický potenciál textů) je patrné, že si kolegyně 

Mrázková pečlivě připravovala půdu pro řešení cílů: od kontextu Nerudova života a 

díla a zastoupení Nerudových textů v používaných čítankách (zde se autorka opírá o 

výsledky své BP) se autorka dostává také k základoškolským a středoškolským 

učebnicím vydaných po r. 1989. Autorka dochází k zajímavému (a v jistém ohledu 

paradoxnímu) zjištění, že ačkoli se obecně považuje za důležitější Nerudův přínos 

v oblasti fejetonistiky a moderní prózy, v čítankách a učebnicích převažuje důraz na 

Nerudovu básnickou tvorbu. 

     Pro účely obhajoby prosím kolegyni Mrázkovou, aby se vyjádřila právě k tomuto 

paradoxu. Co podle autorky DP k této situaci vedlo/vede, jak si vzniklý fenomén 

vykládá?   

     K posuzované diplomové práci nemám zásadní připomínky kritického charakteru, 

snad jen závěr práce mohl být méně popisný a více se věnovat interpretaci vlastních 
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závěrů, osobnostnímu přínosu práce pro diplomantku, nastolení obecnějších otázek. I 

proto k obhajobě pokládám tuto úvahovou otázku viz výše.    

 

     Diplomovou práci Bc. Miloslavy Mrázkové doporučuji k obhajobě. Přeji 

kolegyni mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu. 

 

 

 

      

 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2017                                  doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


