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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Anna Hofmanová se ve své bakalářské práci zaměřuje na analýzu dětských 
protagonistů v tetralogii o Ricovi od současného německého autora pro děti a mládež 
Andrease Steinhöfela. Autorka se snaží přiblížit, čím jsou postavy zvláštní a proč jsou 
v jistém smyslu „jiné“. Analýzu postav propojuje s analýzou prostředí. Opírá se o teorie 
jak českých (Hodrová, Fořt, Hrabák), tak zahraničních badatelů (Rimmon-Kenanová, 
Stanzel aj.). V případě analýzy prostředí postupuje podle teorie Urieho Bronfenbrennera.  
 
Jedná se o vynikající, metodicky čistou práci bez zásadních formálních nedostatků. 
Zvolená metodologie je v úvodu vysvětlena a zdůvodněna na základě reflexe možností, 
jež odborná literatura k tématu nabízí. V této souvislosti oceňuji množství odborné 
literatury, kterou autorka práce pečlivě prostudovala, a tím prokázala i vynikající 
orientaci v problematice. Citovanou literaturu vždy nejen zasvěceně komentuje, ale také 
ji následně nápaditě využívá při analýze. Text má zřetelnou a logickou strukturu. Je 
psán skvělou němčinou a stylem převyšujícím bakalářskou kvalifikační práci. Vykazuje 
patřičné a jednotné provedení citací (jedinou drobnou vadu na kráse představují 
poznámky pod čarou, které někdy nejsou zakončené tečkou stejně jako údaje v 
bibliografii). Také využití grafických možností je funkční – v příloze si lze pro lepší 
názornost prohlédnout ilustrace na obálkách knih, o nichž se v práci detailně pojednává.  



 
Anna Hofmanová napsala mimořádně kvalitní bakalářskou práci, čímž projevila 
opravdový zájem nejen o téma, ale i o svůj obor a prokázala vysokou erudici v dané 
problematice. 
 
V práci neshledávám téměř žádné nedostatky, a proto ji velmi ráda doporučuji 
k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
 
Jaký typ „jinakosti“ byste si vybrala pro práci v hodině? Zdůvodněte svoji volbu.  
Je podle Vás vhodné diskutovat se žáky o citlivých a kontroverzních tématech? 
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