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 K jednotlivým částem: 

Tereza Svítilová předložila diplomovou práci (109 stran), která je psána česky a zabývá se 

v dnešní době nesporně vysoce aktuálním tématem domova, vlasti a kulturní identity v románech 

pro děti a mládež. Práce je velmi přehledně členěna, jednotlivé kapitoly jsou logicky provázány. 

Po úvodu následují dvě stěžejní části, závěr a seznam použitých informačních zdrojů. Součástí 

diplomové práce je navíc i barevná čtyřstránková příloha, která přispívá k větší názornosti.   

V teoretické části autorka nejprve vymezuje základní pojmy vlast, domov, kulturní identita a 

literatura pro děti a mládež. Další část je věnována vývoji žánrové a tematické struktury LPDM a 

vybraná díla jsou zařazena do oblasti realistické, problémově orientované interkulturní literatury 

pro mládež. Tuto oblast akcentuje autorka jakožto potenciální zdroj multikulturní výchovy. 

V analytické části se diplomantka postupně soustředí na vybrané romány. Nejprve stručně 

představuje autory, interpretovaná díla se snaží zasadit do širšího historického rámce, popisuje, 

jakými specifiky se vyznačuje tematická rovina děl atd. Orientaci při četbě kompoziční, jazykové 

a tematické analýzy usnadňuje stručné nastínění základní dějové linky. Cíle práce jsou velmi 

výstižně formulovány, výsledky přesvědčivě prezentovány a jsou reakcí na stanovené cíle: 

v centru pozornosti zůstávají po celou dobu aspekty přispívající k formování kulturní identity, 

téma domova a s ním úzce související problematika utváření a proměny sebepojetí člověka. 

Stěžejní kapitoly kombinují poznatky získané ze studia odborné literatury s vlastními 

pozorováními a úvahami. Právě díky znalosti relevantních soudobých pohledů na diskutovanou 

problematiku nabývají autorčiny postřehy na přesvědčivosti.  

Po stránce formální je práce na velmi dobré úrovni, což platí i o jazykové a stylistické stránce. 

Práce obsahuje pouze malý počet jazykových nepřesností. Jde spíše o chyby typografické a o 

chyby z nepozornosti (do textu jsem některé z nich vyznačila tužkou). 



Celkově je vidět, že studentka přistoupila ke zvolenému tématu velmi svědomitě. V bohaté míře 

prokázala tvůrčí schopnosti a samostatný úsudek. Stanovený cíl naplnila v plném rozsahu.  

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázka k rozpravě: 

1. Co je pro Vás osobně určujícím faktorem při interkulturní literární výchově? Samotné 

umělecké texty a v nich zachycené zkušenosti či něco jiného?  

2. Na jaké okruhy multikulturní výchovy byste se zaměřila při propojení multikulturní a literární 

výchovy v praxi Vy? Jaký způsob práce považujete za nejvhodnější pro multikulturní literární 

výchovu? 
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