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M. Gazdačková si v úvodu práce velice cílevědomě vyjasňuje „terén" bádání: 
prozkoumala různé projevy popularity knih J. K. Rowlingové, včetně platforem, 
které oficiálně s dílem nesouvisejí (webová fanfiction). Ale také se snažila 
pečlivě vymezit pojmy literárněteoretické, které bude aplikovat. Tím 
prokazuje, že si je vědoma toho, jak jasné pojmy ovlivňují naše zkoumání i jeho 
závěry. (Zde mohla možná namísto kompilace různých vymezení postavy přímo 
dokládat jednotlivá vymezení typů postav a jejich rolí v díle na příkladech z 
Harryho Pottera. Byla by tím práci účelně zkrátila.) Nicméně, v průběhu DP se 
ukazuje, že vymezení "hlavní postavy" je problém: může mít úryvek hlavní 
postavu? A jinou než celé dílo? A můžou dětští respondenti takový rozdíl 
chápat, a dokonce i používat ve své úvaze? 
To, že děti používají termínů poněkud nesourodě, by nemuselo vadit, ačkoliv 
se jejich vzdělání jistě má ubírat také směrem k vyjasňování zásadních pojmů. 
Ale nejistota v tom, co slovo - termín znamená, pak bude mást i výzkumníka. 
Na str. 85 (v závěrech) se pak objeví i nesmyslný výraz "hlavní protagonista", 
což nechápu jako pouhé uklouznutí ke klišé, ale právě jako důsledek 
zmíněného rozporu v pojetí toho, kdo je hlavní postavou, kde a jak definitivně.
Oceňuji, že uchazečka zdůvodňuje, proč provedla výzkum popularity, že tedy 
má stále ohled k smyslu své práce. Záměr využít zjištění o oblíbenosti postavy 
HP propojuje s ostatními cíli: zjistit oblíbenost HP je užitečné, když toho 
využijeme pro výuku, pro práci v literární výchově a jinde. Dva hlavní cíle 
uváděné na s. 23-24 nezůstávají na rovině badatelské, počítají s tím, že s 
dětským čtenářem se bude na základě zjištění z výzkumu nějak pracovat.
Bohužel však práce k takovým praktickým závěrům dotažena není, končí 
konstatováním toho, jak žáci chápou hlavní postavu a jak si vybírají 
sympatického hrdinu. Jak na tato zjištění navazovat v přípravě a provádění 
výuky, to už práce nesleduje.

Možná měla autorka už zde blíže vysvětlit, proč po výuku potřebuje lépe 
vědět, jak si dětští čtenáři vytvářejí vztah k postavám, nebo jakých 



kritérií využívají při hodnocení postavy i jak se dokážou oprostit od kulturního 
povědomí o díle a držet se jen toho, co se dočetli ve vybraném netypickém 
úryvku. Takové ne-kontextové vnímání totiž není pro čtenářství příliš cenné, 
naopak svého poznatkového a zkušenostního zázemí čtenář má využívat pro 
porozumění textu, a čtenář vyspělý si ho navíc může uvědomovat a nechávat si 
ho s požitkem narušovat „novotami", které mu literární dílo předkládá.
Spornost toho, zda máme požadovat, aby se čtenář odtrhl od svého celkového 
pohledu na literárního hrdinu daného dílu, se opět ukáže na s. 75, kde jsou 
odpovědi některých žáků vyčleněny ze souhrnu dat proto, že žák prokázal, že 
přihlíží ke kontextu celého díla, že jeho preference jsou "ovlivněny předlohou". 
Zdá se mi, že ti žáci, kteří si podrželi navzdory zadání ohled na celý kontext 
díla, spíše nedávali pozor na zadání, nebo mu neuměli porozumět, než že by 
neuměli odhlédnout od celku a věnovat se jenom jedné epizodě, jediné situaci. 
Ale to ovšem nevím já ani uchazečka. Takové nejistoty však znehodnocují 
výsledek výzkumu.
Na straně 77 dole uchazečka  uzavírá o tom, jak se k hodnocení povahy 
Harryho Pottera stavějí chlapci a dívky. Takto zobecněná tvrzení však mohou 
být zavádějící. V DP by autorka měla dát najevo, že její zjištění si žádá dalšího 
prověření, většího vzorku respondentů. 
Bohužel závěry DP vycházejí v podstatě velmi všeobecně: vliv na posuzování 
postavy má hlavně čtený úryvek, ale také kniha a film. Podobně se žáci 
orientují i v tom, kterou postavu považují za hlavní. Tu, okolo které se právě 
točí úryvek - patrně Rona, ale taky toho, kdo je hlavní v celém díle. HP je navíc 
postavou titulní. Navíc tu může být i spor o to, zda i ve vybraném úryvku 
nezůstává HP dostatečně angažovaný - jen u něho je méně fyzického pohybu, 
zato probíhají hlubší úvahy, moudřejší reakce, dokonce je za pocity křivdy cítit 
jistá jeho sebekritičnost. 
Při práci s úryvkem ve výuce by učitel neměl zapomínat, že obvykle žádné 
úryvky nečteme - čteme od začátku do konce. Domněnky o tom, co se před nás 
staví přečtením pouhé části textu, jsou však také součástí čtení - luštíme 
významy a smysl právě po úsecích, ty však jdou většinou lineárně, v sousedství 
předchozího a následujícího, a to je zcela jiná čtenářská situace, než zadání 
dotazníku s úryvkem textu.

Teprve v samém konci kapitoly Závěry autorka píše o využití poznatků z práce 
pro výuku, ale bohužel je neodvozuje od toho, co se objevilo v konkrétních 
odpovědích na dotazník, ale spíše jen z celkové popularity knížek o HP.
U obhajoby by uchazečka měla vysvětlit, co skutečně konkrétního by 
mohla vyvodit z toho, jak se děti lišily v tom, zda se dokážou omezit na 
zadaných úryvek, nebo zda zahrnují již hotové celkové pochopení díla. 
Mohla by objasnit, jak se dá zacházet ve výuce a v práci s literárním textem s 
faktem, že děti mívají představy již  obsazené filmovým zobrazením toho, co 
jim kniha původně nabízela k nezávislému, tvůrčímu čtenářskému dotvoření. 
To, že knihy o HP mají potenciál, který má být využit, je příliš povšechné 
tvrzení, které platí o každé známé knížce/filmu.

Oceňuji, že při výběru úryvku pro výzkum prokázala autorka poučenost o 
metodách kvalitativního výzkumu, uvědomovala si potřeby i předpoklady dvou 
věkově odlišných skupin respondentů i potřebné rysy obsahu úryvku. Analýzu 
úryvku (s.32-35) provedla M. Gazdačková také velmi případně. Je však otázka, 
zda je analýza úplně dotažená: např. Harryho rozpaky nad tím, že nebyl 
jmenován prefektem, nemusejí být interpretovány jenom jako vada na 



dokonalosti, možná jsou spíše cenným dokladem lidskosti, nepapírovosti 
postavy i hrdiny. Jiným problémem je to, zda opravdu postavy v úryvku nejsou 
charakterizovány projevy, které jim vyprávění dodalo už dříve. Dvojčata 
George a Fred mají i zde v úryvku své typické projevy známé z celého díla. 
Hermiona není úryvkem sice zastižena v roli učenlivé a pracovité dívky, ale její 
známá ohleduplnost či slušnost je zachována.

Za poměrně vážný problém považuji to, že formulace otázek v dotazníku 
nejsou dostatečně jednoznačné. Autorka sice uvádí, že při zadávání 
dotazníku dětem a studentům vše vysvětlila. ale možná i z vlastní zkušenosti 
ví, jak účinné bývá u žáků takové vysvětlující sdělení, pokud není provázeno 
důkladným a trvajícím tréninkem... Je proto těžké z odpovědí vyvozovat, že 
respondenti opravdu uvažují o tom, jaký dojem dělá postava právě v tomto 
úryvku: 
„Která z postav v úryvku je podle tebe postavou hlavní (nejdůležitější)?"
To může znamenat „která z postav podle tebe hraje v tomto úryvku 
nejdůležitější roli", ale stejně dobře „která z postav připomenutých v úryvku je 
podle tebe pro román nejdůležitější".
Podobně: „Se kterou postavou nebo postavami v úryvku NEJVÍCE 
sympatizuješ?" Přesnější a pak jednoznačnější v interpretaci by bylo znění „Čí 
chování v úryvku ti připadá nejsympatičtější?" nebo „Která postava nebo 
postavy ti svým chováním v úryvku připadají NEJVÍCE sympatické?" Autorka 
formulovala otázku jasně až v 11. otázce: „Do jaké míry je ti Harry Potter v 
tomto úryvku sympatický?" Pokud se chtěla vyhnout odpovědím sklouzávajícím 
k posuzování postavy vzhledem k celku díla, měla se ptát na jednání a 
chování postavy v tomto úryvku: "Které z Harryho reakcí jsou ti sympatické, a 
které nesympatické?" 
Určitý problém je také ptát se na „nej-" a přitom žádat uvedení tří z postav. 
Nej- je vždy jenom jedna věc.
Cenné však je to, že dotazník požaduje od žáků i odůvodnění jejich preferencí, 
a to hned uvedením dvou důvodů.
Chtěl bych tedy, aby uchazečka upřesnila, jak chápe to, kdy je nějaká postava 
hlavní. Může být v některé epizodě některá hlavní postava celého textu náhle 
postavou vedlejší? Nedovedu říct, zda můžeme spoléhat na to, že žáci-
respondenti dokážou odlišit chápání "hlavní postava románu má zde v úryvku 
vedlejší úlohu" [možná že Harry je tu vedlejší a Ron teď na chvíli má roli 
hlavní] nebo "... má i zde v úryvku hlavní úlohu" [možná si tu Harry uchovává 
svou hlavní úlohu] od chápání "hlavní postava románu vystupuje i tady v 
úryvku, a paní Weaslyová je samozřejmě stále jen postavou vedlejší".
Ron zde má epizodu s odznakem, může tedy být snáze chápán jako hlavní 
postava, Harry zde svou "křivdu" vlastně vyvozuje z celého děje románu! 

Nejsem si jistý, že ústní vysvětlení při zadávání dotazníku v 6. třídě 
zaručuje, že žáci pochopí, že nemají vnášet do úryvku svou znalost postavy z 
celého dílu ságy nebo z filmů... I to by uchazečka mohla u obhajoby blíže 
osvětlit. 

Za zajímavé však shodně s uchazečkou považuji to, že starší žáci vnímají 
Harryho více jako obyčejného člověka než jako pohádkového hrdinu, a také to, 
že děvčata zdůvodňovala častěji svou volbu hlavní postavy skrze city a pocity. 
Také na s. 50 vidíme závěr o tom, že u středoškoláků přibývá u volby hlavní 



postavy procento těch, kdo ji volí přímo z textu úryvku. Plyne z těchto závěrů 
něco pro práci se třídou a s textem při výuce literatury? Jeden z mála pokusů o 
propojení didaktiky a zjištěných výsledků nalézám na s. 88, kde však není 
autorčina hypotéza ničím podložena: "Čtenářské kompetence těchto čtenářů 
[kteří posuzují HP převážně podle ztvárnění ve filmu] nemusí být zaručeně 
nižší, ale je zřejmé, že se nedokáží soustředit na vybraný úryvek a při jeho 
interpretaci podléhají celkové popularitě díla".

Další otázky k uchazečce: 
Když uvádíte procentuální zastoupení odpovědí, např. "o 2 % méně hlasů", 
brala jste nějak v potaz celkovou velikost a reprezentativitu vzorku? Jsou 2 % 
významný, nebo zanedbatelný rozdíl?
Kolem str. 67-68 je mnoho statistických údajů, avšak nemyslím, že by počet 
respondentů dovoloval činit zde závěry, na které by se učitel mohl spolehnout 
při plánování hodin literární výchovy.

Podle zjištění v DP patrně nikdo z žáků neuváděl, že by neměl postavu 
Harryho Pottera rád prostě proto, že je to mediálně a módně přetížený objekt 
(idol, nebo konzumní zboží, nebo davová mánie). Byly by některé odpovědi 
vysvětlitelné jako udržení distance od masového vyznávání knihy a postavy?

U odpovědí žáků 6. třídy se opakovaně objevuje, že slovo "prefekt" chápou 
jako neživotné substantivum, patrně úplně nechápou, co to Ron vlastně dostal. 
Domníváte se, že takovým neporozuměním na základní rovině může být 
ovlivněn i čtenářův postoj k postavám?
Napadlo vás, jak asi žáci čtou a vyslovují jméno „George?"  Může to mít nějaký 
vliv na preference? 

Práce je zpracována pečlivě, je v ní jen minimálně překlepů nebo chyb 
piseckých, bibliografie uvádí převážně české prameny - uchazečka uvádí, že 
příběh H. Pottera není dosud literárněteoreticky zpracován, to však platí jen o 
česky psané literární teorii. Uchazečka mohla aspoň na webu zjistit, že takové 
studie v zahraničí už vyšly (např. Harry Potter's World: Multidisciplinary 
Critical Perspectives, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_7072/is_4/ai_n28321226/)

Navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou.

V Praze dne …..........................       ….………………………….
                                                      Podpis 


