
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce

Student:  Michaela GAZDAČKOVÁ

Obor:  ČJ - AJ

Název práce v českém jazyce:  Čtenářská popularita postav v Harry Potterovi u 
                                                     žáků 6.ročníků ZŠ a studentů 1.roč. SŠ

Název práce v anglickém jazyce: Reader´s popularity of characters in Harry 
                                                         Potter by children of primary school and
                                                         secondary school

Vedoucí práce: PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
                                              
Oponent práce: PhDr. Ondřej Hausenblas

     Diplomová práce Michaely Gazdačkové je prací zaměřenou na dětské čtenářství, 
konkrétně na čtenářskou popularitu postav, jasně zacílenou na definované skupiny 
žáků a uchopenou na díle (úryvku) Harryho Pottera, které je jí blízké svým původem
v anglické literatuře (druhým oborem Michaely Gazdačkové je anglický jazyk a 
literatura) i svým smyslem. 
     Michaela si je od počátku plně vědoma toho, že při sledování popularity postav 
nemůžeme přehlížet celkový kontext díla, existenci filmového zpracování (oceněného
prestižní cenou), uplatnění postavy v herním a reklamním průmyslu či moderní 
fenomén fanfiction (o tom viz s. 8 – 12 diplomové práce). Koneckonců jedním z 
významných zjištění, ke kterým autorka v závěrech z výzkumu dospívá, je, že
významné procento žáků neodvíjí svůj citový vztah (a tedy stupeň oblíbenosti) k 
postavám od předloženého úryvku, ale od zhlédnutého filmového zpracování.
    Coby vedoucí práce na Michaelině práci oceňuji zaměřenost na dětské čtenářství (v 
kontextu měnících se požadavků na literární výchovu), jasně vymezený cíl, snahu 
zasadit své téma do adekvátního teoretického rámce (s. 13 – 21 diplomové práce), 
avšak i vůli pustit se do kvalitativního výzkumu (výzkum, jeho vyhodnocení a závěry 
viz s. 23 – 88 diplomové práce), který, dle mého názoru, provedla velmi poctivě. 
     Pro účely obhajoby doporučuji Michaele především shrnout (a patrně i lépe než 
v závěrech práce formulovat) důsledky jejích zjištění pro školní literární výchovu.
    Jako vedoucí práce přiznávám, že popularita postav/postavy, kterou (dospělý i 
dětský) čtenář vyvozuje z úryvku, se nemusí krýt s popularitou postav na ploše 
celého díla. Diskutabilní je i důležitost postav: hlavní / vedlejší postavy v kontextu 
úryvku vs. celého díla. Pro účely výzkumu formulovaného v diplomové práci však 
bylo smysluplné vybrat právě úryvek a v rámci úryvku se se statusem postavy 
vypořádat (k tomu se ostatně vyjadřuje na s. 30 své práce i diplomantka). Tento 
metodologický problém by se rovněž mohl stát plodnou součástí diskusní části 
obhajoby.



    
     Práci Michaely Gazdačkové hodnotím jako výbornou, doporučuji ji k obhajobě. 
Přeji diplomantce mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

    V Praze dne 12. května 2011                                        PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
                                                                                   




