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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Velmi se mi líbí snaha diplomandky popsat vlastními slovy účinek konkrétních pasáží na čtenáře, 
vysvětlit motivaci postav apod. Místy však působí výklady v daném kontextu příliš didakticky 
(„Toto jejich přátelství ilustruje, jak se děti s podobným osudem navzájem podporují a snaží se 
překonat nesnáze společně. Z knihy je také zřejmé, jak moc jsou děti ovlivňovány rodiči.“) Občas 
se v práci objevují nepřesná, zevšeobecňující tvrzení. Např.: „Hrdinové obou knih se ve 
vzpomínkách vracejí ke svému dětství, které bylo značně poznamenáno dobou, v níž vyrůstali. 
Život jim ztěžoval nejen nacistický režim, pro nějž byli nežádoucí, ale i jejich okolí – spolužáci, 
učitelé a kamarádi“ (s. 13). Nebyli to zároveň lidé z „okolí“, kteří chlapcům zachránili život?

Otázky k obhajobě:

Román Mano má poměrně složitou kompozici, navíc je psán dvojjazyčně, dochází v něm ke 
střídání extra- a intradiegetického vypravěče atd. Zařadila byste toto dílo jednoznačně 
k intencionální literatuře pro děti a mládež? Jak nebo čím konkrétně se kniha přizpůsobuje
dětskému publiku?
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