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Miloslava Mrázková formulovala cíl své diplomové práce (dále DP) takto: „Za cíl práce 

jsem si stanovila navrhnout vlastní výkladové texty a vhodné ukázky z díla tohoto autora (Jana 

Nerudy – doplnila ŠK), které by jednak respektovaly jeho zásadní přínos v rozvoji moderní české 

literatury, jednak ho pomohly přiblížit současné mládeži.“ (DP, s. 1). Jak se pokusím ukázat dále, 

tento cíl se jí podařilo úspěšně a beze zbytku naplnit.  

 M. Mrázková přistoupila k psaní značně poučena, vycházela ze své bakalářské práce, ve 

které se zaměřila na zkoumání obrazu Jana Nerudy v základoškolských a středoškolských  

čítankách. Tomuto zkoumání předcházela podrobná teoretická kapitola zasazující dílo Jana Nerudy 

do dobového kontextu a vycházející z dostupné odborné literatury. Za zásadní autorčino zjištění 

považuji, že do čítanek je stále autory vybírána převážně Nerudova básnická tvorba, jen okrajově 

tvorba prozaická a fejetonistická, ačkoliv současnými literárními historiky je Neruda ceněn 

především jako zakladatel české moderní prózy.   

Ve své DP chtěla autorka o utváření obrazu Jana Nerudy ve školním prostředí získat 

ještě přesnější představu, rozhodla se proto do své práce zařadit analýzu učebnic literatury pro ZŠ a 

SŠ. Při analýze narazila na některé mýty, které jsou s životem a tvorbou J. Nerudy spojeny a které 

se běžně tradují v textech učebnic.  

Závěry z obou analýz posloužily Miloslavě Mrázkové jako podnět pro formulování výše 

uvedeného cíle, tedy jako podnět k výběru takových Nerudových textů, které budou odpovídat 

potřebám žákům a zároveň zohledňovat nejnovější poznatky literární historie, dále jako podnět k 

vytváření vlastních učebnicových textů, uvádějících zkreslení ohledně Nerudova života a tvorby na 

pravou míru.  

M. Mrázková se ovšem nespokojila pouze s analýzou čítankových a učebnicových 

textů. Zajímala se i o jejich potenciální čtenáře (žáky ZŠ a SŠ), o jejich prekoncepty ve vztahu k 

Janu Nerudovi a jeho dílu, o jejich čtenářské potřeby a jejich vztah k textům z 19. století. Do 

dotazníkového šetření zahrnula i budoucí učitele literatury, studenty 1. ročníku bakalářského studia, 

aby její představa o vlivu středoškolské výuky literatury na utváření obrazu Jana Nerudy v myslích 

studentů byla kompletní. Autorka závěry dotazníkového šetření nechápe jako zobecnitelné, slouží jí 

pouze jako potřebná východiska pro naplnění výše vytyčeného cíle.  

Stranou autorčina zájmu nezůstala ani různá pojetí výuky o Janu Nerudovi u učitelů 

českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a střední škole. Ty opět zjišťovala pomocí 

dotazníkového šetření, které provedla se stejným záměrem jako (výše uvedené) mezi žáky a 

studenty. Z didaktického hlediska považuji za podnětný jeden ze závěrů dotazníkového šetření, a 

sice že výuka týkající se tvorby a života na ZŠ a SŠ probíhá na obou stupních téměř totožně. Zde se 

nabízí prostor pro další literárně didaktická zkoumání a úvahy.  

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=9a6bff4115582f910d367ad3a6ec35e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176


Jak je zřejmé z předchozích odstavců, M. Mrázková se na naplnění cíle, ke kterému 

došlo v praktické části její práce, pečlivě a pomocí promyšlených kroků postupně připravovala. Pro 

2. stupeň ZŠ na základě závěrů vyvozených z obou analýz textů i ze všech dotazníkových šetření 

zvolila dva texty: povídku Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku a fejeton Dary, dárci, darování a 

braní. Oba texty obohatila o jejich erudovaný didaktický potenciál. Pro druhostupňové žáky sepsala 

velmi krátké (pro danou věkovou skupinu adekvátní) pojednání o Nerudově tvorbě a životě (viz DP, 

s. 81), které doplnila inspirativní Nerudovou karikaturou vlastní osoby a díla. Ani u této karikatury 

nechybí její didaktický potenciál, který by, jak autorka trefně doplňuje, mohl být (ještě více) 

zúročen na SŠ.  

Velkou devízou DP je, že na základě vybraných (a výše zmíněných) Nerudových textů 

autorka navrhla pro žáky 2. stupně ZŠ dvě lekce, které následně na škole, kde působí jako začínající 

učitelka, odučila a jejich realizaci zreflektovala.  

Texty, které by měly představovat výzvu pro středoškolské studenty, vybrala M. 

Mrázková tyto: povídky Papoušek a U Tří lilií a fejeton Nevynalezený vynález (všechny opět 

opatřila jejich zdařilým didaktickým potenciálem). Na výběru textů bych ráda ocenila, že se jedná o 

texty, v nichž se projevuje Nerudův (dnes tolik vyzdvihovaný) moderní styl psaní a (značně 

subjektivistický) způsob vyprávění. Pro středoškolské studenty vytvořila také podrobnější výklad o 

Nerudově tvorbě a životě. Jeho tvorbu (výběr a uspořádání informací) náležitě okomentovala.  

Čtenář DP také jistě ocení, že kromě všeobecně známých a dostupných textů Povídek 

malostranských autorka všechny vybrané a didakticky interpretované Nerudovy texty zařadila do 

jejích příloh. 

Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem.  

 

Práci celkově považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 

 
 

V Praze dne 20. 8. 2017                                                             ….…………………………. 

                                                                                      Podpis  


