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Oponentský posudek bakalářské práce Lucie Vlasákové  

Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti 

 

Lucie Vlasáková se ve své bakalářské práci zaměřuje na analýzu obrazných, převážně 

metaforických, pojmenování v současné křesťansky zaměřené literatuře určené dětem 

mladšího školního věku. K obhajobě předkládá text, který přináší zajímavé poznatky o 

zkoumaném materiálu a který je kvalitně zpracovaný. 

Teoretickým východiskem práce je „tradiční“ pojetí metafory, které je dobře 

aplikováno. Oceňuji, že jsou vhodně zapojeny i vybrané publikace přístupu kognitivního 

(práce I. Procházkové a I. Vaňkové; k otázce konceptualizace opozice vlevo – vpravo by 

autorku mohly zajímat ještě práce J. van Leauwen-Turnovcové Rechts und Links in Europa. 

Berlin 1990).  Kladně hodnotím i diskusi o obtížné vymezitelnosti kategorie „křesťanská 

literatura pro děti“ – jako u jiných podobných kategorií jde o kategorii s neostrými hranicemi. 

Teoretický úvod bakalářské práce je rozsahem přiměřený a je odpovídajícím způsobem 

zacílený k tématu. Mohl snad obsahovat ještě stručné pojednání o relevantních aspektech 

vývoje dítěte daného věku (např. o vnímání obrazných pojmenování, o abstraktním myšlení či 

o obvyklé podobě víry a náboženských postojů u dětí mladšího školního věku).   

Materiálovou základnou analýzy je původní česká literatura vydaná po roce 1989 a na 

bakalářskou práci jde o materiál dosti obsáhlý. Komentovaný soupis publikací, které byly do 

zkoumané kategorie zařazeny, je uveden v příloze a může dobře posloužit k orientaci 

v materiálu i dalším zájemcům. Zmapování dané produkce pro příslušnou věkovou skupinu 

patří také k přínosům práce. 

 Autorčina analýza je zajímavá, pečlivá, výsledky jsou prezentovány přehledně a 

srozumitelně, s přiměřeným množstvím vhodně volených příkladů. Autorka dobře ukazuje 

některá specifika obrazného pojmenovávání v daném typu literatury. Je třeba také ocenit 

autorčin kritický přístup ke kvalitě některých textů. 

K práci Lucie Vlasákové nemám žádné závažné připomínky. Autorce bych jen 

položila obecnější otázku, jaký je její názor na prozkoumaný materiál. (Je např. možné 

naznačit nějakou obecnější charakteristiku křesťansky zaměřené české literatury pro děti 

daného věku vydané po roce 1989? Jsou v této literatuře např. nějaká zvláště oblíbená témata, 

nebo naopak témata opomíjená? Jak kvalitní se daná produkce autorce jeví? Je známo, které 

z daných knih patří u dětských čtenářů k oblíbeným?) 
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Text bakalářské práce je přehledně strukturován. Výklad je dobře uspořádaný, 

srozumitelný, vhodně formulovaný, text je po stránce jazykové kvalitní. Práce se zdroji 

odpovídá požadavkům na bakalářské práce. 

 

Předkládaná bakalářská práce Lucie Vlasákové splňuje požadavky kladené na práce 

bakalářské, ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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