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Komentář k tabulkovému hodnocení 
 
Práce Anny Hofmanové se zabývá literaturou pro děti, konkrétně románovou tetralogií Rico, Oskar und 
die Tieferschatten / Rico, Oskar a přízraky; Rico, Oskar und das Herzgebreche / Rico, Oskar a zlomené 
srdce; Rico, Oskar und der Diebstahlstein / Rico, Oskar a ukradený kámen; Rico, Oskar und das 
Vomhimmelhoch / Rico, Oskar a Námnámnarodilse od současného německého autora – A. Steinhöfela. 
Jedná se o dobrodružné romány s prvky detektivní literatury, které mají společné rysy s vývojovým 
románem kladoucím důraz na sociální světy dětství. V románech tedy nalezneme širokou škálu témat 
současné společnosti, jako je dětství v neúplných rodinách, outsiderství a kulturní rozmanitost. Relevantní 
je sepětí života dospělých a dětí, vliv životního stylu rodičů na okolnosti, které se promítají do charakteru i 
života dětských osobností. Detektivní zápletky v prvních třech dílech a motiv tajemství v díle čtvrtém 
vnášejí do dějové linie prvek napětí i humoru. A. Hofmanová se ve svém zkoumání soustředila na analýzu 
postav a zaměřuje se na ozvláštňující rysy hlavních postav – vysoce nadaného Oskara v roli ‚sekundanta‘ 
vysoce nenadaného Rica, chlapce s autistickými rysy, poruchami soustředění a učení. 
Práce má standardní členění předepsané pro bakalářskou práci. Hlavní část je věnována nejprve autorovi 
a poté analýze postav.  
Kapitola o Andreasu Steinhöfelovi je zaměřena zejména na okolnosti vzniku a recepce analyzované 
tetralogie. Anna Hofmanová poukazuje zejména na autobiografické motivy, které opírá o odkazy na 
sekundární zdroje a citacemi z rozhovorů s autorem. Toto pojetí autorského medailonku směřuje k meritu 
věci, je obsahově velmi pěkně pojaté a stylisticky propracované. Autentická vyjádření autora působí 
v textu přirozeně, nenarušují jeho informační charakter práci, ale činí ji naopak velmi zajímavou. 
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Teoretickými východisky analýzy jsou teze Daniely Hodrové, Tomáše Kubíčka, Shlomith Rimmon-
Kenanové a Franka K. Stanzela, které A. Hofmanová modifikuje – a to v návaznosti na práce Güntera 
Langeho a Tamary Bučkové – pro potřeby zkoumání literatury pro děti a mládež. Jako nesmírně zajímavé 
shledávám propojení aspektu naratologie se sociologickým a psychologickým zkoumáním dětství, z nichž 
je nutné zmínit např. zkoumání Urieho Bronfenbrennera nebo Zdeňka Heluse. Shrnuté a vzhledem 
k tématu práce zúžené poznatky jsou projektovány do analýzy tetralogie, která je nejprve představena 
jako celek, a potom pojednána po jednotlivých dílech. Po stručném vylíčení dějové linie je pozornost 
věnována vypravěči a vybraným postavám, jejich přímé a především nepřímé charakteristice. Zvláštní 
pozornost je věnována jazyku Rica, totiž jeho komunikačním strategiím, který do románů nejen vnáší 
prvek humoru, ale zároveň zohledňuje i jistý způsob zacházení s informacemi, které je pro děti jako je 
Rico velmi důležité a pro děti s poruchami učení a soustředění může být i do jisté míry konstruktivní. 
V závěru Anna Hofmanová shrnuje poznatky z konfigurace a konstelace postav v jednotlivých svazcích, 
aby se dobrala k souhrnné reflexi literárního světa v románech s Ricem a Oskarem. Jako překvapující 
výsledek lze popsat významné zastoupení dospělých postav, ačkoliv je první dojem zcela jiný. Vzájemné 
propojení dětských a dospělých světů je jistě důvodem mezinárodních úspěchů románů s Ricem a 
Oskarem i jejich filmových verzí. 
Přílohy obsahují portrét autora a titulní stránky románů. 
Bakalářská práce je vypracována v němčině, celkem obsahuje 57 stran textu a má výbornou jazykovou a 
stylistickou úroveň. Práce zahrnuje rovněž velmi pěkně vypracované shrnutí v češtině. Seznam 
sekundárních zdrojů je bohatý a obsahuje kvalitní knižní prameny a zahrnuje i internetové zdroje.  

 
Celkové hodnocení 
Předkládané zkoumání Anny Hofmanové po obsahové i formální stránce překračuje požadavky kladené 
na bakalářskou práci. Při jejím sepsání autorka postupovala samostatně a velmi pěkně zvládla svá 
zkoumání i v době, která byla poznamenána pandemií covid-19, a tudíž i omezeným přístupem 
k sekundárním zdrojům.  
Bakalářskou práci Anny Hofmanové Kinderromane mit den außergewöhnlichen Protagonisten von 
Andreas Steinhöfel velmi ráda doporučuji k obhajobě. 
 

Podněty k rozhovoru při obhajobě 
1. Který ze svazků románové tetralogie Vás nejvíce zaujal a proč, a který Vás, jako znalkyni tvorby 

Andrease Steinhöfela, nejvíce překvapil a proč? 
2. Co bylo na Vašem zkoumání nejobtížnější a co šlo snadněji, než jste předpokládala? 

 
 
 
 
 
V Odoleně Vodě, 19. 8. 2018                                                      PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 


