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Na úvod bych ráda vyzdvihla a ocenila téma diplomové práce (dále jen DP) Pavla 

Dolejšího. A to nejméně ze dvou důvodů: 1) rozhodl se věnovat literárnímu druhu, který většinou 

stojí na okraji zájmu učitelů literatury i studentů – poezii; 2) zaměřil se na skupinu básníků, u nichž 

víra představuje základní inspiraci jejich tvorby, prolíná se jejich dílem – tedy na fenomén, ke 

kterému studenti i učitelé (stejně jako k poezii) přistupují s ostychem či předsudky, učitelé navíc 

podle mého názoru často postrádají nástroje, jak téma víry a spirituality (nejlépe na základě 

čtenářského zážitku) se studenty nenásilně otevřít.  

P. Dolejší si pro svou DP zvolil tyto cíle: „Cílem je představit možnosti, formy a 

postupy práce s dílem a životním příběhem českých katolických básníků Jana Zahradníčka a 

Bohuslava Reynka v hodinách literatury na gymnáziích. Dále je cílem navrhnout možnosti, jak 

přiblížit mladé generaci čtenářů katolickou poezii jako zdroj existencionálních otázek o životě a 

bytí, hlubokých niterných prožitků a spirituality bez ohledu na jejich soukromé náboženské 

smýšlení a preference.“ (DP, s. 9) V následujících odstavcích se pokusím ukázat, že se mu (dle 

mého názoru) cílů podařilo dosáhnout. 

Jak je zjevné z obsáhlého seznamu literatury (DP, s. 101-104), diplomant se o tématu 

DP podrobně poučil v dostupné odborné literárně historické literatuře. Vzhledem k tomu, že 

zamýšlel téma uchopit literárně didakticky, neopomněl prostudovat ani aktuální pedagogické a 

didaktické publikace.  

Práce má promyšlenou strukturu (viz obsah DP, s. 4), autor usiloval o to, aby teoretická 

a praktická část byly co nejvíce propojeny. 

V první kapitole teoretické části se P. Dolejší snaží na pozadí tradiční podoby výuky 

literární výchovy ukázat, jak může vypadat inovativní pojetí LV na gymnáziu a o jaká teoretická 

východiska se může opírat. Druhá kapitola je věnovaná vyjasňování pojmu katolická literatura a 

dalších termínů s ním úzce spjatých a návrh jejich didaktického uchopení, respektive didaktické 

transformace jejich obsahu. Třetí kapitola spadající do teoretické části nabízí promyšleně 

strukturované kapitoly týkající se tvorby a života J. Zahradníčka a B. Reynka. Pro každého 

z básníků zvolil P. Dolejší svébytné členění kapitol, které mu umožnilo lépe postihnout autorovu 

osobnost, život a tvorbu. 

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


S oporou o teoretickou část práce P. Dolejší vytvořil návrhy bloků vyučovacích hodin 

věnovaných oběma básníkům (3 vyučovací hodiny J. Zahradníčkovi a 2 vyučovací hodiny B. 

Reynkovi). Zároveň mohou být jednotlivé vyučovací hodiny realizovány samostatně, záleží na 

časové dotaci, kterou má vyučující pro daného autora k dispozici.  

Při plánování jednotlivých hodin P. Dolejší zúročil skutečnost, že mimořádností a 

jedinečností nevyniká jen tvorba obou autorů, ale i jejich pohnuté životní osudy. Ty studentům 

zprostředkovává na pozadí dobového kontextu, opírá se o při tom o svůj druhý studijní obor – 

dějepis. Za tímto účelem využívá v hodinách nejrůznějších informačních zdrojů. V plánech dalších 

hodin diplomant vhodně vybrané básně citlivě interpretuje, odkrývá jejich významové dominanty. 

Zároveň prokázal, že je schopen formulovat úkoly, které studentům umožňují reagovat na přečtené 

(zpracovat dojmy a pocity, zážitek z četby), a klást otázky, které jim pomáhají v 

hlubším porozumění přečtenému. B. Reynka představuje nejen jako básníka, ale i jako uznávaného 

grafika (přirozeně propojuje recepci básnického a výtvarného umění). 

 Původním záměrem P. Dolejšího bylo všechny navržené hodiny odučit a následně 

reflektovat. K tomu nakonec z důvodu jeho náhlé zdravotní indispozice a „napjatému“ rozvrhu 

gymnazistů (hodiny nebylo možné nahradit jindy) nedošlo. 

 

Práce je psána kultivovaným jazykem a stylem, je ovšem zřejmé, že některé její části 

byly dokončovány ve spěchu, takže autorovi unikly některé překlepy a chyby.  

 

Celkově považuji práci za zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  
 
 

 

V Praze dne 21. 8. 2017                                                             ….…………………………. 

                                                                                   Podpis  


