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Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Název práce
Interkulturní předsudky jako téma literatury pro děti a mládež. Analýza 
románů Anji Tuckermannové Muscha a Mano. Der Junge, der nicht 
wusste, wo er war.

Autor/ka práce Tereza Svítilová
Vedoucí práce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

Oponent/ka práce Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.

Hodnocení práce

Obsah práce
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práce
odpovídá  

s připomínkou
odpovídá 

s výhradou
neodpovídá 
názvu práce

Struktura práce
odpovídá zcela 

tématu
odpovídá 

s připomínkou
odpovídá 

s výhradou
neodpovídá 
požadavkům

Formální úprava
odpovídá 

požadavkům
odpovídá 

s připomínkou
odpovídá 

s výhradou
neodpovídá 
požadavkům

Citace v práci odpovídají normě
odpovídají  
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Přílohy práce 
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uvedeny

Seznam literatury odpovídá tématu
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Neodpovídá

Počet stran práce
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požadavkům
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neodpovídá 
požadavkům

Celkové 
hodnocení

nevyhověl/a

Doporučení k obhajobě Doporučuji nedoporučuji

Připomínky, výhrady, zdůvodnění

Bakalářská práce Terezy Svítilové se zabývá interdisciplinárními zkoumáními, v nichž autorka 
spojuje pohled literární vědy a sociologie. Práce je psána s českém jazyce s německým resumé 
a má celkem 49 stran textu. Nalezneme v ní standardní členění – úvod (v něm Tereza Svítilová 
vymezuje základní termíny, s nimiž dále pracuje), krátkou kapitolu věnovanou autorce 
a strukturní analýzu obou románu, kterou zakončuje pojednáním o projekci interkulturních 
předsudků do výběru literární látky a témat do analyzovaných děl a stručně je porovnává. Úplný 
závěr tvoří zmínka o významu děl zpracovávajících interkulturní předsudky v LPDM.  Práce 
obsahuje standardní seznam literatury a přílohy, které nabízejí úryvky z představovaných 
románů.
Tereza Svítilová vypracovala předkládanou práci samostatně. Struktura, pomocí níž romány 
představuje je promyšlená a vypracovaná na základě použití adekvátní sekundární literatury, s níž 
autorka umí pracovat. Z textu však lze vyčíst, že v oblasti LPDM diplomantka čerpala především 
ze slovníkových publikací (až na monografii Jany Čeňkové), což způsobuje, že místy zůstává na 
povrchu a dochází k formulaci „rychlých“ závěrů. Z toho vyplývá např. i nepřesná klasifikace 
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členění LPDM v německy mluvících zemích, v níž se Tereza Svítilová odvolává na H.-H. Ewerse 
(str. 10, pozn. 12 – 14). 
Silně zastoupená strukturace pojednání o románech sice ukazuje na zcela jasnou systémovost, což 
je kladem práce, na druhé straně jen těžko umožňuje hlubší zamyšlení. Rovněž bych uvítala 
rozšířenější představení dějové linie románů, které by jistě napomohly k lepší orientaci 
a zevrubnějšímu čtení v cenných tabulkových přehledech. Avšak i přes předestřenou výtku je 
způsob představení románů, který předkládá Tereza Svítilová, pro potřeby bakalářské naprosto 
vyhovující.
V obsahově zajímavé práci nejsou žádné výrazné stylistické ani jazykové chyby. 

Celkové hodnocení
Bakalářskou práci Terezy Svítilové doporučuji k obhajobě.

Otázky a podněty k obhajobě práce
1. Upřesněte, prosím, klasifikaci jednotlivých textových korpusů v literární vědě 

německy mluvících zemí a v České republice.
2. Kdybyste si měla  vybrat z analyzovaných románů pouze jeden, s nímž byste mohla ve 

vyučování němčině na gymnáziu pracovat, který by to byl a proč?

V Praze, dne 13.5.2012
                                               

Podpis PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.




