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Celková charakteristika práce 

Diplomová práce Terezy Blažkové vykazuje interdisciplinární charakter. Zabývá se literární vědou a 

didaktikou literatury na příkladu děl literatury pro děti a mládež (dále jen LPDM). Jedná se romány 

s pohádkovými a fantazijními motivy, které jsou řazeny do proudu dětské fantasy. Jedná se o klíčová 

díla renomovaných autorů mající významné interkulturní ohlasy. Novum, které práce přináší je 

analýza motivu času, která se objevuje ve všech třech románech. Součástí analýz děl, která jsou 

jmenována v titulu předkládané diplomové práce, je také komparace jejich filmových převyprávění.  

Didaktická část se zabývá pouze adaptací románu Děvčátko Momo a ukradený čas, což lze z pohledu 

náročnosti a možného rozsahu formy diplomové práce považovat za velmi správně zvolené řešení. 

Práce je vypracována v českém jazyce s resumé v jazyce německém, obsahuje celkem 98 stran textu a 

přílohy, které téma velmi vhodně doplňují.  Seznam literatury ve svém rozsahu i výběru relevantních 

titulů odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Těmto požadavkům odpovídají i další 

náležitosti, jako je např. velmi dobrá orientace v sekundárních pramenech, dovednost citovat, 

parafrázovat i reflektovat dohledané informace. 

Práce má logickou strukturu a celkově budí velmi příjemný dojem. 
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Komentáře a připomínky k jednotlivým částem práce 

Na teoretické části si cením skloubení kognitivních poznatků k danému tématu s empatickým 

přístupem diplomantky, z něhož vyzařuje kladný vztah k literatuře pro děti a mládež, stejně tak jako 

implicitně obsažený kladný vztah k dětem. Práce vychází od obecného k jednotlivému, tzn. od 

základních charakteristik LPDM (zde by bylo možné být důkladnější, avšak verzi, kterou zvolila 

diplomantka, nelze odmítnout) k samotnému rozboru děl.  

Zkoumání Terezy Blažkové není nasměrováno do hlubinných struktur děl, ale přesto nezůstává na 

povrchu a s přehledem předestírá i vlastní zhodnocení pojednávaných románů. Mám pouze jednu 

formální připomínku, která se týká neočíslování obrázků, což může místy ztížit orientaci v textu (např. 

ilustrace z různých vydání románu Děvčátko Momo a ukradený čas na str. 14 a 15). 

Didaktická část zohledňuje vše, co vyučující při praktickém využití literárního textu ve vyučování 

němčině jako cizímu jazyku potřebuje: teoretickou bázi, odkazy na kurikulární materiály, materiály 

pro výuku na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií, které obsahují i řadu 

pomůcek, který diplomantka za účelem výzkumu v terénu vyhotovila. Empirická, po metodické 

stránce velmi dobře zpracovaná, zkušenost je zřejmě největším přínosem předkládané práce. Tereza 

Blažková svůj projekt empiricky ověřila na ZŠ korunovační na Praze 7, na Střední odborné škole 

Drtinova na Praze 5 a zájmovém kroužku opět na ZŠ Korunovační. 

K praktické části mám rovněž jednu připomínku: v základním popisu výzkumu diplomantka u položky 

předpokládané jazykové kompetence uvádí: rozvoj komunikativních a čtenářských dovedností, rozvoj 

slovní zásoby etc. (např. str. 75). Je to tak správně nebo došlo k chybě při závěrečném zpracování 

textu práce? 

Na diplomové práci Terezy Blažkové si cením zúročení jejích zkušeností z pedagogické praxe včetně 

zkušeností z kurzu humanistické pedagogiky a psychologie gestaltu. 

 

Celkové hodnocení 

Diplomovou práci Bc. Terezy Blažkové doporučuji k obhajobě. 

 

Náměty k diskuzi při obhajobě 

Co Vás pro bylo při empirickém výzkumu nejtěžší a co šlo naopak mnohem snáze, než jste 

předpokládala? 

Čím Vás Vaše zkoumání na diplomové práci obohatilo a co Vám vzalo? Např. iluze o uplatnitelnosti 

literárních textů jako samozřejmé součásti vyučování cizím jazykům? 

 

V Praze, 30. 8. 2017      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

 


