
1

                                     Posudek bakalářské práce
                                                       Posudek vedoucího práce        

Studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor Základy společenských věd a německý jazyk se zaměřením na  vzdělávání

Název práce
Erich Kästner: „Létající třída“, Analýza románu se zaměřením na vztah mezi 
učitelem a žáky (komunikaci mezi dětmi a dospělými)

Autor/ka práce Tereza Pouzarová

Vedoucí práce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

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

Hodnocení práce

Obsah práce
odpovídá názvu 

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  

s připomínkou
odpovídají 
s výhradou

neodpovídají

Přílohy práce 
vhodně doplňují 

téma
netýkají se 

tématu
jsou nevhodné k tématu nejsou v práci uvedeny

Seznam literatury odpovídá tématu
odpovídá

s připomínkou
odpovídá s výhradou neodpovídá

Počet stran práce
odpovídá 

požadavkům
odpovídá

s připomínkou
odpovídá s výhradou neodpovídá požadavkům

Doporučení k obhajobě doporučuji nedoporučuji

Zdůvodnění:
Práce má literárněvědný charakter a částečně se zabývá také pedagogickým působením literatury pro 
děti. Téma práce je nadčasové. Dílo, které posluchačka analyzovala, je dnes již pokládáno za klasické. 
Erich Kästner je bezesporu jedním ze stěžejních autorů německy psané i světové LPDM ve 20. století. 
Z tohoto pohledu jistě nebylo možné od práce čekat nové vědecké objevy, ale „pouze“ fundované 
zamyšlení budoucí učitelky německého jazyka nad literárním dílem, s nímž bude moci ve své pozdější 
učitelské praxi pracovat. Pro jakoukoliv pedagogickou aplikaci je nezbytný odborný základ, který svou 
prací posluchačka měla prokázat. S tímto úkolem se vyrovnala následovně.
Obsah, struktura i rozsah práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářskou práci kladeny. 
Posluchačka prokázala znalost odborné literatury i výbornou znalost románu. Nesporná je i její 
orientace v pedagogicky zaměřených pramenech. Analýza románu je vhodně doplňována citacemi 
z románu, které místy - a to díky grafickému provedení - mohou vyvolat dojem, že jsou rozsáhlé (např. na 
str. 40) nebo zmatečné (např. na str. 32). Snad až příliš velký prostor posluchačka věnovala vylíčení 
dějové linie.  Domnívám se, že by bylo vhodné více komentovat pasáže parafrázované např. z Dějin 
německé literatury pro děti (Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, ed. R. Wild). Jako 
příklad uvádím parafrázi na str. 15, kde posluchačka nekriticky přebírá porovnání románu E. Kästnera 
„Létající třída“ a románu „Ede a Unku“ od A. Weddingové. 
Tereza Pouzarová se své bakalářské práci velmi zdařile vyrovnala s analýzou sledovaného 
problému - komunikací mezi dospělými a dětmi. Vztah mezi dětmi a dospělými správně 
vyhodnotila jako jedno ze základních témat Kästnerovy tvorby pro děti, jako téma, který jistým 
způsobem předurčilo i autorský styl děl Ericha Kästnera, děl určených dětským čtenářům.
Grafické provedení celkový dojem z práce podstatným způsobem snižuje. Práce je napsána 
v českém jazyce, z čehož vyplynula jistá úskalí; za poměrně výrazné považuji následné prohřešky.
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 Místy je zřejmý vliv jazykového stylu německých odborných pramenů, který se odrazil na 
konstrukci českých vět nebo lexikálních novotvatů (např. tvrzení na str. 9, kde posluchačka uvádí: 
„Spisovatel oblíbených a známých knih pro děti a dospělé, esejista, dramatik, fejetonista 
a prozaista Erich Kästner se narodil ...“

 Lze se domnívat, že studentka měla problémy s textovým programem, protože nemálo vět v práci 
začíná malým písmenem (např. na str. 10, 4. řádek, 20. řádek; str. 30, ř. 24).

 Tereza Pouzarová pracovala s originálem i překladem a z tohoto důvodu logicky používá více 
typů písma (pro češtinu je to times new roman, pro němčinu verdana). Ve srovnání s timesem je 
verdana rozložitější. Text práce vypadá tedy značně nesourodě. Studentka měla zvolit odlišnou 
velikost písma u česky a německy psaného textu a to jak v kapitolách, tak v poznámkách.

 V poznámkách se objevuje také vícekrát zkopírovaná chyba s odkazem na bibliografické údaje 
o analyzovaném románu (např. pozn. č. 70 na str. 29, pozn. č. 84 na str. 34).

 V textu práce se objevují i další obsahově-formální chyby - např. chybný odkaz na název další 
podkapitoly (na str. 18 Tereza Pouzarová odkazuje na podkapitolu věnovanou vnitřní kompozici 
a ne vnitřní komponentě).

 Dojem nesourodosti vyvolávají již výše zmíněné jednoslovné citace (str. 32), které posluchačka 
vzápětí uvedla jako sled dvou závorek: v první závorce je umístěna citace v překladu a v druhé 
v jazyce originálu. V německy psaných citacích navíc zůstalo pravopisně chybné 
nestandardizované označení čísla strany. Jako příklad uvádím „(otec, str. 83; chlapci, str. 32); 
(Vater, sei 100 Junge, sei. 47)“. 

 Z grafické podoby textu je možné odvodit, že německá verze byla do práce ve většině případů 
vkládána později, čímž došlo ke vzniku zbytečných chyb - např. na str. 32: „(Muttchen, sei. 
119, Mätzchen, sei. 69, der Kleine, sei. 69). v českém překladu ...“

 Delší citace z románu nejsou bohužel vytištěny menším písmem a s řádkováním jedna, ale jsou 
plynule včleněny do textu kapitol. Jejich překlad je správně uváděn pod čarou (např. na str. 40).

Celkově lze říci, že posluchačka přistupovala k práci zodpovědně a s odpovídajícím zaujetím pro 
téma. Je politováníhodné, že se jí nepodařilo systematické úsilí zúročit i v celkovém - zejména 
grafickém - provedení práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
 Jak zní standardní český překlad pojmu problemorientierter Kinderroman (str. 21)?
 Jaký je správný termín pro pojmenování jazykových jevů, které v práci označujete jako zvukové 

a syntaktické prostředky?
 Jaké další romány od E. Kästnera jste četla, který Vás nejvíce oslovil a proč? Který 

z Kästnerových románů pokládáte pro dnešního dětského čtenáře za nejvíce idylický?

Praha, 23.5.2013 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.


