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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Autorka zvolila tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou a praktickou část. V úvodu 

se zabývá podrobně životem a dílem Ericha Kästnera, literárně historickým kontextem a teorií 

žánru, následuje část praktická (jazykový a kompoziční rozbor); vše uzavírá kapitola přinášející 

přehled různých vydání i zpracování románu (včetně audioknih a filmových zpracování). Je třeba 

vyzdvihnout, že autorka velmi pečlivě sesbírala příslušné údaje a přehledně je uspořádala, ovšem 

jejich vyhodnocení a podrobnější analýze vztahů mezi dětmi a dospělými věnuje v práci méně 

prostoru. Práce je bohužel až příliš popisná. K vlastnímu rozboru se autorka dostává zhruba 

ve druhé polovině. Obsah knihy je přitom převyprávěn příliš detailně (jen popisu děje je 

věnováno asi pět stran), naopak stěžejní analýza vztahů mezi učiteli, dospělými a žáky zabírá asi 

10 stran práce z téměř 60. Autorka přitom občas tíhne k nekritickému opisování výňatků ze 

sekundární literatury a jejich místy nevhodnému propojování s literární předlohou. To má za 

následek, že rozbor působí příliš didakticky (např.: „Ostatní čtyři hrdinové […] byli vychováni 

tzv. asertivním způsobem komunikace, což je styl výchovy, kdy rodiče své dítě učí, jak být 

upřímný, odpovědný, naslouchat a respektovat své okolí.“ (39)). Často mi není jasné, jak souvisí 

citované pasáže s románem. Jiný příklad: Proč by se např. rodič neměl vyhýbat rozhovorům o 

partnerských vztazích? (39) Jak to konkrétně souvisí s literární předlohou a jejími osmi až 

dvanáctiletými hrdiny? Řada zajímavých okolností zůstává bohužel nepovšimnuta (viz náměty 

k rozpravě). Ocenila bych větší propojenost složek: např. z jazykového rozboru nevyplývá žádný 

ucelený závěr. To má za následek, že tato část působí jako samoúčelný, s hlavním tématem 

nesouvisející „výčet“. Konstatování typu „autor užívá přirovnání“ (32) nemá samo o sobě příliš 

velikou výpovědní hodnotu. Na druhé straně zcela unikají jazykové zvláštnosti, jež by si jistě 

zasloužily vzhledem k tématu pozornost (např. vyloženě „militaristický“ slovník užitý při líčení 

koulování apod.). 



Při vypracování bakalářské práce musí být samozřejmostí i její formální podoba, čímž mám na 

mysli dodržování pravidel dobré typografie jak po stránce pravopisné, funkční, tak estetické. 

Z tohoto hlediska je předkládaná práce bohužel velmi nedbale zpracována. V první řadě práce 

obsahuje četné gramatické a stylistické chyby (několik hrubých chyb je již v samotném úvodu 

v německém abstraktu: „dem wir das Werk zugeordnet sein kann“, „diese Arbeit könnte benutzt“ 

etc.); celá řada neopravených gram. i syntaktických chyb je i v textu českém: „záleží na mnoho 

okolnostech“, „Matyáš pak byl potrestán. Každá z těchto dvou situací vznikla na základě jiné 

skutečnosti. v první vyšel konflikt přímo ze žáka, ve druhé pouze bránil kamaráda.“, „slova jsou 

citově zabarveny“ (32), „své vlastní dobrodružství, kterážto“ (20), všichni jsou veselý“ (30) 

atd.). K výčtu chyb patří i nejednotný pravopis (gymnazisté i gymnasisté), chybná interpunkce. 

Velmi rušivě působí také psaní malých písmen na začátku věty. Před čárkou, středníkem apod. 

bývá nezřídka mezera, objevují se tečky na konci věty za zkratkami, dále dochází k zaměňování 

pomlčky a spojovníku, v německém textu jsou chybné zkratky (sei. namísto S.), do textu jsou 

nesprávně vkládány poznámky pod čarou (občas je čtenář nalezne až na následující stránce, 

odkaz taktéž se někdy vztahuje ke str. předchozí; doporučuji respektovat úzus opakované citace, 

která text zbytečně nezatěžuje opakováním bibliografických údajů). Přičteme-li k tomu 

nadužívání různých řezů písma, chybné vkládání uvozovek (mj. úplně chybí jednoduché), citátů, 

obrázků či nejednotné odrážky, pak není divu, že práce působí z formálního hlediska velice 

nepřehledně a balancuje vzhledem k množství prohřešků na hranici únosnosti. K chybám 

týkajícím se typografických estetických zásad patří i to, že jsou citáty psané kurzívou navíc ještě 

v uvozovkách. Kurzíva naopak chybí např. v titulech knih. 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle amerického psychiatra Erica Berneho, zakladatele transakční analýzy, jsou v každé 

osobnosti zastoupeny všechny tři složky: rodič, dítě a dospělý. Jak byste v této souvislosti 

interpretovala chování románových hrdinů (mj. třeba Nekuřáka, prof. Grünkerna, Martina a jeho 

rodičů?). O čem podle Vás vypovídá obrázek, který vytvoří Martin Thaler pro své rodiče?  

2. Co přesně jste myslela formulací, že pokud se „city hrdinů projeví, zapříčiní jen další 

přínosy“? (Jak s tím souvisí např. Uliho skok ze žebříku, bitky s gymnazisty apod.?) 

3. Na str. 15 uvádíte tvrzení, že Kästner psal podle kritiků pornografické a mládeži nebezpečné 

spisy, které je nutno zničit. Kdo konkrétně toto napsal a proč má být Kästnerovo dílo pro děti a 

mládež pornografické? Netýká se to spíše románu Fabian. Die Geschichte eines Moralisten? 

 

V Praze dne       20. 5. 2013                                                
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