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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném  poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné 

nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné 

nedostatky ve 

stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky (doplnit 

příklady): 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 

Teoretická úroveň, resp.část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.                                            



A B C N 

Autorský přínos           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 
          

B 

             

C 

          

N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu:  

Diplomová práce M. Podolákové se vztahuje k tématu velmi zajímavému, tématu, jež 

by mohlo přinést zajímavý obraz pojetí dítěte – obraz, jenž je zprostředkován 

umělecky, krásnou literaturou. Autorka si jako jeden z cílů zvolila posoudit, nakolik 

tento obraz odráží pojetí dětství mezi odborníky. Práce je koncipována jako odborná 

studie bez zřetelného oddělení části teoretické a praktické.  Je doplněna výzkumným 

šetřením, jehož cílem je zkoumat pojetí dítěte a dětství mezi učiteli. Tato výzkumná 

sonda se k cíli práce vztahuje poněkud vzdáleně a je obtížné dohledat souvislost mezi 

tématem pojetí dítěte v literatuře a pojetím dítěte a dětství mezi učiteli. Snad tím 

chtěla autorka dostát záměru porovnat obraz dětství v uměleckém textu a mezi 

odborníky – učiteli. To se však jako čtenář musím často domýšlet… 

Autorčin styl je mnohdy esejistický, úvahový, subjektivní, což přidává práci na 

čtivosti, ale někdy ubírá na odbornosti. I přes netradičně zvolené téma, jež by 

umožňovalo mnohé zajímavé sondy (jistě nelze očekávat zevrubný komplexní obraz 

pojetí dítěte a dětství v současné literatuře v diplomové práci) do světa literatury, 

zůstává diplomová práce tomuto očekávání mnohé dlužna. Autorka nás nejprve ve 

stručnosti seznámí s historií pojetí dítěte. Stručnost je však tak velká, že jde o pohled 

velmi povrchní a kusý. Nevím, proč autorka pojímá antiku jako jedno období (je 

snad pojetí dítěte ve Spartě a ve starověkém Římě stejné?), proč upozorňuje na tak 

výrazný přínos J.A.Komenského, aniž by byla v Seznamu literatury jediná jeho 

kniha, také nevím, proč je tak stručně pojato 20.století, když právě tehdy dochází 

k přelomu v pojímání dítěte… Také je pro mě obtížné přijmout jako literární 

„doklad“ pojetí dítěte a dětství v určité době ukázky z literatury, která v tomto 

období nevznikla. Vím, že je obtížné hledat doklady v literatuře středověké, ale 

doložit tvrzení o tom, jak bylo v té době vnímáno dítě, ukázkami z díla např. J. 

Vančury, je velmi sporné. Sama autorka na str. 7 píše, že: : Literatura je 

významným HISTORICKÝM PRAMENEM (zvýraznil oponent), sloužícím mimo 

jiné pedagogice.“ Autorčin přístup k výběru ukázek však pojetí literatury jako 

historického pramene příliš neodpovídá. V současném pojetí dětství se autorka opírá 

téměř výhradně o práci Z. Heluse, její vlastní dodatky a komentáře vytvářejí více 

negativní, „černý“ obraz dětství.  

Přestože autorka na straně 8 slibuje, že se zaměří na několik současných spisovatelů, 

jsou to nakonec jen autoři dva: H.Pawlowská a M. Viewegh. Těžko lze z tohoto 



výběru vyvozovat obecně platné závěry o obrazu dětství a dítěte v současné 

literatuře, případně porovnávat tento obraz u spisovatelek a spisovatelů na 

příkladech dvou autorů (jejichž literární kvality jsou navíc, jak přiznává i sama 

diplomantka, mnohdy sporné), bohužel však toto autorka mnohdy činí. Navíc se, 

zejména u Haliny Pawlowské, zabývá více osobností autorky nežli obrazem dětství 

v jejích knihách. Je to škoda, neboť na těchto několika stranách autorka dokazuje, 

že je schopna originální interpretace, vlastního osobitého pohledu a jasného 

zaměření.  

Ze samotného Závěru potom zcela nevím, zda šlo autorce o posouzení dnešního 

dětství, nebo o odraz pojetí výchovy dítěte v literatuře (na s. 7 upřesňuje, že půjde o 

literaturu krásnou), jak slibuje název. Není to jistě totéž… 

  

 

 

Vyjádření k dílčím nebo specifickým záležitostem DP: 

Rád bych diplomantku upozornil na předčasné zobecňující výroky a soudy typu: 

„Hrát si nebo trávit volně čas se svými vrstevníky bylo (ve středověku – doplnil oponent) 

věcí absolutně nemožnou.“ (s.26), nebo: „Michal Viewegh potvrzuje moji domněnku, 

sice, že je-li dítě v současné literatuře jedním z významných motivů knihy, bude jejím 

autorem s největší pravděpodobností žena.“ (s.55) apod. Autorka také na některých 

místech uvádí, že existuje mnoho materiálů, důkazů, pramenů, odborných výzkumů, ale 

dále  žádné neuvádí ani se k nim neodkazuje (např.s.15, 17). 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

Proč autorka volila právě tyto dva autory, proč nebyl výběr bohatší a rozmanitější?  

Proč autorky nevybrala takové autory, v jejichž díle (nebo alespoň některém z děl) 

má dítě skutečně nezastupitelné místo? 

V návaznosti na kap. 1.2.1. :Jak si sama autorka představuje posílení role dítěte 

v současném světě?  Chtěla by posílit pozici dítěte ve společnosti? V jakých oblastech 

a jak? 

Autorka se vyhýbá přesnému vymezení dětství – jak jej vnímá a ohraničuje ona 

sama pro svou práci? 

Co zajímavého přinesl výzkum mezi učiteli ve vztahu k obrazu dítěte a dětství 

v současné krásné literatuře? 

Jako ukázku k antice volí autorka úryvek z díla P. Ovidia Nasa. V hodnocení tohoto 

úryvku ve vztahu k pojetí dětství a dítěte však opomenula poslední dva verše. O čem 

vzhledem k tématu vypovídají?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 

 



Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

Podpis: 

 


