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Předložená práce autorky Terezy Blažkové se zabývá interpretací děl Děvčátko Momo a 

ukradený čas, Tim Tolar aneb Prodaný smích a Plán zlodějů, jejich srovnáním a v konečné 

fázi i didaktickým využitím románu Děvčátko Momo a ukradený čas. Autorka připravila pro 

žáky výukové materiály – didakticky zpracované pracovní listy, rozvíjející na základě 

prohloubené práce s textem příslušné kompetence lingvistické, komunikativní a sociokulturní. 

 

 V teoretické části diplomové práce autorka prezentuje příběhy knih Děvčátko Momo 

a ukradený čas, Tim Tolar aneb Prodaný smích a Pán zlodějů s cílem nalézt společné motivy, 

kterými jsou kouzelné/fantastické motivy spojené s fenoménem času, a rovněž i zcela 

realistické motivy líčící problematický život osiřelých dětí. Dalším společným motivem, který 

Tereza Blažková nalézá, je motiv života ve velkých městech a lidské sounáležitosti.    

Rovněž tak autorka diplomové práce Tereza Blažková na základě textové analýzy výše 

uvedených románů hledá informace skryté v textu, které dodávají románům na napínavosti a 

čtivosti, což je důležité pro literaturu určenou dětem za účelem vzbuzení jejich zájmu o četbu 

obecně. Nejedná se pouze o prožívání příběhu, častou identifikací se s hrdiny příběhu, 

přijímání/odmítání role daného prostředí, ale rovněž o rozkrývání estetických a kulturních 

hodnot, které literatura bezesporu má. Dále pak autorka srovnává filmové/seriálové verze 

s literárními předlohami a sleduje jisté odlišnosti, kterými se vyznačují filmové verze (je to 

pouze vlivem pozdějšího vzniku zfilmování?). 

 

 Lze konstatovat, že práce je podložena velmi solidním teoretickým základem (kapitola 

1). Podle jednotné osnovy: základní informace o životě a díle autorů, analýza a dějová linie 

příběhů, kompozice, charakteristika protagonistů, fenomén času, analýza jazyka díla, srovnání 

literární a filmové verze… provedla autorka práce komparaci všech tří románů a jejich 

filmových/seriálových ztvárnění. Tuto část práce je nutno obzvláště ocenit za samostatný 

přístup k analýze podle určitého, pevně stanoveného vzorce. 

 

 Praktická část diplomové práce představuje literaturu pro děti a mládež jako 

významnou součást vyučovacího procesu a ukazuje možnosti, jak je možné autorkou 

připravené výukové materiály didakticky využít v hodinách německého jazyka, a to jak na ZŠ, 

tak SOŠ. 

Autorka zvolila různé formy prezentace románu Momo s využitím aktivizujících prvků práce 

s jazykovým i nejazykovým učivem (diferencované podle věku žáků, jejich jazykovým  

zkušenostem, zaměření školy…), např. projektovou práci. Pozitivně lze vnímat to, že většina 

výukových materiálů, ve kterých dominují prvky hravosti, vytvořila sama autorka (vlastní 

ilustrace postav, pexeso, domino, omalovánky, skládačky…). Jednoznačně je záměrem 

vzbudit zájem žáků o četbu, získat povědomí o německé literatuře/německy píšících autorech 

a zároveň na pozadí literárního díla v rámci postkomunikativní metody rozvíjet kompetence 

dané kurikulárními dokumenty. 

 



Závěrem: Diplomová práce je psána česky, obsahuje abstrakt a klíčová slova v češtině, 

angličtině a němčině, český závěr a resumé v němčině.Rozsah práce je 105 stran včetně 

bibliografie. Práce je doplněna osmi přílohami (s. 106-120). 

 

 Autorka při zpracování své diplomové práce vycházela z analýzy primární 

literatury, poměrně rozsáhlého vzorku sekundární literatury – celkem 17 titulů, internetových 

zdrojů, kterou využila zejména ke zpracování teoretické části práce. Po formální stránce lze 

hodnotit práci jako zdařilou. Diplomovou práci Terezy Blažkové doporučuji k obhajobě 

s navrženým hodnocením v ý b o r n ě. 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Pokud vycházíme z požadavků kutikulárních dokumentů, jaké kompetence byly 

rozvíjeny v rámci realizované výuky? 

2. Proč jste si zvolila pro didaktické zpracování právě román Momo? 
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