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Průběh obhajoby: 

 

1. Představení práce autorkou: J. K Rowlingová: Harry Potter – do jaké míry jsou žáci na ZŠ a žáci na 

SŠ ovlivněni filmovým ztvárněním a kontextem celé knihy, při výzkumu zkoumala, zda jsou žáci při 

předložení úryvku textu schopni odhlédnout od kontextu (filmové předlohy), zabývat se pouze 

úryvkem díla, výběr konkrétního úryvku, interpretace a vnímání literárních postav, jak vnímají 

hierarchii postav, jak si vytvářejí sympatie či nesympatie k postavám,  

2. Promluva vedoucího práce: zaměřenost na dětské čtenářství, jasně vymezený cíl, kvalitativní 

výzkum – poctivě provedený, formulovat důsledky jejich zjištění, status postavy  

3. Promluva oponenta: cílevědomě vymezuje terén a literárně teoretické pojmy, problém ve vymezení 

hlavní postavy (Může mít úryvek hlavní postavu jinou než celá kniha?) výzkum popularity postav. 

Jak se zjištěními pracovat ve výuce literární výchovy? Jak si čtenář vytváří vztah k postavám? 

Metodologie – proč přes úryvek s odhlédnutím od recepčního kontextu? Jak se k hodnocení staví 

dívky a chlapci (jejich počet a shrnutí závěrů), Co konkrétního jste vyvodila z toho, když žáci zapojují 

svůj čtenářský kontext či nikoliv? Formulace otázek v dotazníku nejsou jednoznačné, Existují 

odpovědi, ve kterých se objevuje distance od Harryho mánie?   

4. Obhajoba autorky: Proč je důležité, jak děti vnímají postavy? Jeden z hlavních klíčů k interpretaci 

s mladšími žáky, při převyprávění děje hovoří o postavách, bližší cesta k postavám, děti, které se 

nedokázaly odpoutat od předlohy, mají nižší čtenářskou kompetenci, vliv médií na četbu, jak děti 

chápou pojem hlavní postava, dílo nemusí mít ve všech částech stejnou hlavní postavu (epizodní 

příběhy s  „hlavní“ postavou) 



5. Volná diskuse: Patří ke čtenářství, aby se čtenář oprošťoval od kontextu celého díla? Vytváření 

vztahu k postavám. Vážná výhrada – didaktická interpretace díla jednostranná, nevidí další 

významový potenciál textu.   

6. Výsledek obhajoby: velmi dobře 
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