
Diplomová práce Jitky Perglerové se zabývá současnou poezií pro děti z hlediska toho, jakého 
modelového čtenáře její texty projektují. Jde o téma zajímavé, byť nikoli zcela originální, neboť 
problematice specifičnosti dětského čtenářství je zejména v poslední době věnována pozornost. 
Práce obsahuje zajímavé a inspirativní pasáže, týkající se zejména interpretace konkrétních 
básnických knih, nicméně diplomantka své téma zvládla jen částečně.
Za zásadní problém považuji myšlenkovou a kompoziční roztříštěnost práce, patrnou již z její 
osnovy. Autorka jako by nedůvěřovala nosnosti samotného tématu a zabývá se řadou dalších 
skutečností, souvisejících s ním jen volně, v důsledku čehož jí nezbývá prostor na dostatečně 
podrobné zpracování vlastního tématu práce.
Typickým příkladem jsou počáteční kapitoly o akcích podporujících dětské čtenářství, či vztah ke 
knihám obecně. Autorka nepřináší nic víc než základní informace, jež lze bez problému najít na 
internetu a nijak hlouběji je nerozebírá.
Bez problémů rovněž není ani teoretické podloží práce. Nikde nenajdeme komentář k pojmu 
modelový čtenář, tzn. alespoň stručný výklad o metodologii, z níž vzešel, či vysvětlení, proč zvolila 
tento pojem a nikoli např. označení implicitní čtenář. Značné rezervy má i partie zabývající se 
specifičností dětského čtenářství. Je to dáno zejména omezeným množstvím titulů sekundární 
literatury, s nimiž autorka pracuje i jejich relativním stářím (jedním z klíčových titulů je pro ni 
Rozvoj dětského čtenářství O. Chaloupky z r. 1982). Autorka nezohledňuje nejnovější tituly, 
věnující se problematice, jež ji zajímá; jako příklad uvádím studii Jany Segi Lukavské Dětský 
implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti? otištěnou v České literatuře 2017, či dnes již 
klasické práce Aidana Chamberse. Hovořím-li o seznamu literatury, nemohu neupozornit na to, že 
se v položce věnované odborné literatuře kupodivu setkáme i s beletristickými tituly. Po jejich 
eliminaci zbyde zhruba 15 nebeletristických položek, z nichž některé jsou spíše populárně naučného 
charakteru; vlastnímu tématu práce, tj. specifičnosti dětského čtenářství, se věnují pouze tři tituly, 
obecné problematice modelového čtenáře žádný. Je tedy zjevné, že jde o výrazně substandardní 
seznam literatury, zejména přihlédneme-li k tomu, že jde o práci diplomovou, předpokládající 
oproti práci bakalářské větší teoretickou fundovanost. Rovněž rozsah práce je hraniční, ne-li přímo 
nedostatečný (vlastní text má podle obsahu 54 tiskových stran, přičemž jistou plochu zabírají 
obrázky).
Nelze ovšem nevidět, že práce má i svá pozitiva. Tím největším je vnímavá interpretace 
konkrétních titulů, vyúsťující ve výstižnou charakteristiku modelového čtenáře, jejž projektují. Zde 
se diplomantka konečně dostává k meritu věci a začíná řešit zvolené téma. Opět se ovšem projevuje 
nedostatek koncepčnosti. Jednotlivé analýzy autorka prostě řetězí za sebou, aniž by se pokusila 
provést alespoň elementární typologizaci. Brání jí v tom ovšem skutečnost, že k analýze zvolila 
pouhých šest titulů; argumentace, že zvolené soutěže více děl prostě neocenily, je lichá, protože je-li 
tomu tak, bylo zvoleno špatné kritérium výběru. Je přece zřejmé, že z tak malého vzorku nelze 
vyvodit žádné relevantní závěry, nehledě na to, že jejich analýzou prostě nelze pokrýt celý rozsah 
diplomové práce. Ostatně za vše hovoří skutečnost, že tato stěžejní část práce má pouhých 10 stran.
Za touto relativně nejzdařilejší částí následuje analýza výtvarné složky oceněných knih. Nad 
zařazením této kapitoly pociťuji rozpaky, neboť směřuje mimo odborné kompetence jak autorky, tak 
vedoucího i oponenta práce. Daná situace zavánějící neprofesionalitou měla být ošetřena 
konzultantem z oblasti výtvarné výchovy, anebo alespoň nastudováním příslušné odborné literatury 
(jde o téma poměrně frekventované) a jejím shrnutím v teoretické části práce. Navzdory tomu 
ovšem nelze nepřiznat, že autorčiny analýzy jsou trefné a zajímavé. Platí o nich ovšem totéž, co 
bylo výše uvedeno u analýz textových: fungují jako jednotliviny, bez pokusu o usoustavnění. 
Zajímavé je, že partie o výtvarné složce básnických knih pro děti je o polovinu delší, než rozbor 
jejich textové složky.

Závěr: Práce má zásadní nedostatky, pro něž by neměla být připuštěna k obhajobě: zejména malý 
rozsah (a to jak celkově, tak hlavně co se týče stěžejní analytické části) a nevyrovnání se se 
současnou sekundární literaturou k tématu.  Konkrétní analýzy zvolených děl jsou však na velmi 



dobré úrovni,byť tvoří jen velmi malou část práce. Kvůli nim práci k obhajobě přes všechny 
výhrady doporučuji. 


