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Celková charakteristika práce
Předkládaná diplomová práce má literárněvědný a literárně didaktický charakter. Avšak didaktiku
literatury zde není možné klasicky chápat jako teorii vyučování literatuře. Její výklad je nutné uvést
do souvislosti s dílem Didactica magna Jana Ámose Komenského. Z tohoto pohledu je to oblast
překračující  hranice  školy,  tedy oblast,  která  se  nezabývá znalostmi  o  literatuře.  Viděno očima
autora je jejím předmětem je ambice literatury vést (v přeneseném slova smyslu vychovávat) své
čtenáře.  Viděno  očima  čtenáře  je  předmětem  i  cílem  takovéhoto  působení  literatury  čtenářská
socializace a vytváření axiologické škály prostřednictvím četby.
Ohnisko práce tvoří analýza dvou rozdílných autorských postojů k výchovnému aspektu literatury
pro děti a mládež (dále jen LPDM). Děje se tak ve spojení s analýzou konkrétních děl pocházejících
z první a poslední třetiny 20.  století.  Práce komparuje pojetí  LPDM ze strany Ericha Kästnera
a Christiny Nöstlingerové. Oba autoři jsou v dějinách literatury zapsáni především jako spisovatelé
LPDM, avšak jejich tvorba zahrnuje i díla určená dospělým čtenářům. Oba jsou nositeli Medaile H.
Ch. Andersena, která je paralelou Nobelovy ceny za literaturu v oblasti tvorby pro dospělé čtenáře.
V případě Ericha Kästnera (1899 -  1974) se jedná o německého autora,  který je považován za
zakladatele moderní literatury pro děti, jejíž počátky spadají do první třetiny 20. století. V případě
Christiny  Nöstlingerové  (nar.  v  r.  1936)  se  jedná  o  rakouskou,  bez  nejmenších  pochybností
nejvýznamnější současnou spisovatelku německy psané literatury, která věnuje se tvorbě pro děti,
mládež i mladé dospělé. 
Díly, které diplomantka analyzuje, jsou Emil a detektivové / Emil und die Detektive, Létající třída /
Das fliegende Klassenzimmer od Ericha Kästnera a Vrabec v hrsti / Der Spatz in der Hand, Dítě
na výměnu / Austauschkind od Christiny Nöstlingerové.

Členění práce a formální náležitosti
Práce je rozdělena do následujících částí:

 úvod;
 objasnění  teoretických  východisek  (vymezení  pojmu  LPDM  z  pohledu  literární  vědy

i didaktiky  literatury  se  zvláštním  zohledněním  paradigmat,  vhled  do  historie  LPDM
z pohledu  pedagogicko-psychologické,  zastavení  nad  vývojem  formativní  a  výchovné
funkce  LPDM,  reflexe  protipólu  literární  tvorby,  kterou  je  intence  autoru  a  čtenářská
recepce);
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 kapitola věnovaná Erichu Kästnerovi (autorské poetice, analýze vybraných děl);
 kapitola věnovaná Christině Nöstlingerové (autorské poetice, analýze vybraných děl); 
 srovnání autorských postojů k LPDM (vztah k dětským čtenářům, LPDM jako prostředku

výchovy a média napomáhajícího k pochopení životních hodnot); 
 závěr;
 resumé;
 seznam literatury.

Práce je napsána v německém jazyce, resumé je vypracováno v češtině. Práce má celkem 126 stran
textu. 

Další komentáře k obsahovému vypracování práce
V kapitole věnované teoretickým východiskům diplomantka velmi dobře zmapovala současný stav
výzkumu  LPDM.  Téměř  synteticky  zde  dokázala  propojit  literárněvědné  a  literárně  výchovné
vymezení  tohoto  pojmu.  Od  všeobecně  známých  definic  postupuje  k  názorům  analyzovaných
autorů. Zvláštní pozornost věnuje aspektu autorské intence (metodě tvůrčího psaní, kterou rozebírá
v souvislosti s úvahami autorů o smyslu LPDM) a čtenářské recepce.
Ze zkoumání diplomantky správně vyplývá, že Erich Kästner je autor se stabilizovaným postojem
k dětství i k úkolům, které LPDM on sám připisuje. Výchovný aspekt rozšiřuje o sociální vidění
dětství, v němž usiluje o jasnou nápravu. Historická dramata, která Erich Kästner ve svém životě
prožil, jako by tento postoj ještě posilovala. Z úvah diplomantky vyplývá, že jeho vidění LPDM
stejně  tak  jako  jeho  tvorba  se  ve  srovnání  s  Christinou  Nöstlingerovou  více  vyznačují
pedagogickým optimismem.  Christina  Nöstlingerová  je  oproti  tomu správně  prezentována  jako
autorka, jejíž vztah k normám LPDM prošel jistou proměnou. Její díla se stala komplikovanější
stejně jako vidění dětských světů. Kapitoly věnované autorům jsou doplňovány častými citacemi
z autobiografické literatury.
V  analýze  děl  diplomantka  postupuje  obdobně.  Do  popředí  staví  konstelaci  figur  a  jejich
charakteristiku.  Dalším dílčím předmětem zkoumání  jsou  světy dětství  a  světy dospělých  jako
autonomní mikroklimata, v jejichž průniku se příběhy dětských i dospělých postav odehrávají.
Práce má v podstatě rámcovou strukturu. Závěry analýz, stejně tak jako finální závěr práce, v nichž
se diplomantka znova vrací zejména k postoji Ericha Kästnera a Christiny Nöstlingerové k LPDM,
jsou uvnitř textu diplomové práce prakticky doloženy příklady konkrétních románů.

Další komentáře k formálnímu vypracování práce
Po stylové a jazykové stránce práce vykazuje výbornou úroveň, kterou částečně narušují  místy
nestandardně graficky zpracované citace (ukázky delší než tři řádky nejsou uváděny s řádkováním
jedna, vysvětlivky zkratek titulů jsou z textu citací vyděleny pouze hranatou závorkou - str. 74, na
str. 94 zůstalo v červě tištěném textu jedno červeně psané slovo, v jednom případě relevantní část
citace je podtržená - str. 36).
Obsáhlý,  velmi  fundovaně  sestavený  seznam  literatury  koresponduje  s tématem  práce  a  je
vypracován v souladu s požadovanou normou.
 
Celkové hodnocení
Přínos předkládané práce spočívá ve zpracování výchovného aspektu LPDM, kterému není
vždy věnována taková pozornost, jakou by si ve studiu se specializací učitelství zasloužil. Po
obsahové i formální stránce práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci kladeným.
Diplomovou  práci  Bc.  H.  Kašlik  doporučuji  k  obhajobě  a  celkově  ji  hodnotím  známkou
VÝBORNĚ.
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Otázky k obhajobě
 Ve své práci se z pochopitelných důvodů nevěnujete interkulturním aspektům. Byly Vámi

analyzované romány přeloženy do češtiny? Pokud ano, pak kým? 
 Poetika E. Kästnera se ve srovnání s proměnou autorského přístupu Ch. Nöstlingerové jeví

jako poměrně nekomplikovaná, jasně vymezená normami LPDM před její proměnou v 70.
letech 20. století.  Spatřujete zde navíc ještě nějakou souvislost  mezi charakterem tvorby
obou spisovatelů a věkovou kategorií primární cílové skupiny čtenářů?

 Jsou  Vám  známa  filmová  převyprávění  románů  Emil  a  detektivové a  Létající  třída,
popřípadě jiných románů od E. Kästnera? Pokud ano, spatřujete v posunu románové látky
do  dnešní  doby,  v jejím přizpůsobení  současným poměrům i  posun  v  ambici  výchovně
působit na dětské adresáty?

 Ch. Nörtlingerová i E. Kästner jsou zastoupení v nedávno vydané monografii 2 x 101 knih
pro děti  a mládež.  Které romány od těchto autorů zde nalezneme? Považujete výběr za
podařený?

 Jeden z románů Ch. Nöstlingerové existuje i  jako televizní film (produkce ČT).  O který
román  se  jedná?  S jakými  literárními  prostředky  zde  Ch.  Nöstlingerová  (v souvislostí
s ambicí LPDM vychovávat či vést své čtenáře) pracuje?

 Které z románů E. Kästnera a Ch. Nöstlingerové Vás osobně nejvíce zaujaly a proč? 

Praha, 10.5.2014 PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
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