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Datum obhajoby : 05.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: 1. Představení práce diplomantkou

shrnula obsah jednotlivých kapitol, vysvětluje kritéria pro výběr
analyzovaných básnických titulů, analyzovala textovou i výtvarnou
složku, vysvětlila ze kterých hledisek, představila závěry analýzy,
představuje použitou sekundární literaturu

2. Posudek vedoucího práce 
cílem bylo zjistit modelového čtenáře ve zvolených básnických
titulech, objasňuje diplomantčino rozhodnutí pro výběr titulů na
základě udělených literárních cen, jádro práce vidí v analýze textů,
rozbory textů jsou podle něj často povrchní, práce se místy stává
popisnou, namísto interpretační, oceňuje analýzu výtvarné složky
knih, klade diplomantce otázku: Jak je to s hodnotovým světem
Vámi sledované literatury? Jaké hodnoty jako etické kategorie
nesou? Jaké sociální vztahy formují?

3. Posudek oponentky
práce má zásadní nedostatky, je podle ní na hranici obhajitelnosti: má
substandardní rozsah (pouze 54 stran), navíc obsahuje pouze 10 stran
analýzy děl, seznam odborné literatury je nedostatečný, mnoho titulů
ze seznamu má povahu populárně naučnou, v práci není vymezený
pojem modelového dětského čtenáře, interpretace (přes její
nedostatečný rozsah)považuje za podařenou, kritizuje, že v práci je
analyzováno pouze 6 titulů, na jejich základě podle ní není možné
vytvářet představu o modelovém dětském čtenáři současné poezie
pro děti, klade si otázku profesionality analýzy výtvarné složky knih,
zda by nebylo vhodnější konzultovat ji s příslušným odborníkem
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4. Diskuse
diplomantka nedokázala vysvětlit výběr a kategorizaci primární a
sekundární literatury, se kterou pracovala, v diskusi padly tyto
otázky: Jak vymezujete modelového čtenáře současné poezie pro
děti? Co rozumíte pod pojmem empirický čtenář? - diplomantka
nedovedla tyto otázky zodpovědět věcně správně
vzhledem k nedostatkům práce a výše popsanému průběhu obhajoby
se komise na základě hlasování jednomyslně rozhodla pro klasifikaci
nedostatečně 
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