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Jméno a příjmení autora RIEKO NAKAMURA

Studijní obor BOHEMISTIKA

Název bakalářské práce POEZIE DĚTEM FRANTIŠKA HRUBÍNA

Vedoucí / oponent BP PHDR. ZUZANA HAJÍČKOVÁ

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí 
tématem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
X

Teoretické zpracování  
tématu

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
x

Samostatnost a 
původnost zpracování 
BP

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát
x

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
x

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
x

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
x

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná
x

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
x

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a 
materiálů; konzultace 
BP

vysoká uspokojivá nižší žádná
x

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
X

Do příslušného rámečku vepište X.

                                               
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího /oponenta BP (podle uvážení):

Bakalářská práce R. Nakamury se zabývá analýzou tří Hrubínových básnických sbírek pro 
děti ze 40. až 60. let 20. stol. Je výstižně nastíněn vývoj tohoto žánru v české (potažmo 
evropské) literatuře od poezie lidové přes pololidovou k umělé, a to až po Hrubínovu 
současnost.  Ten je doprovázen i ukázkami. Jsou uvedeni všichni významní Hrubínovi 
předchůdci i vrstevníci: např. Puchmajer, Erben, Vinařický, Bartoš, Sládek, Rais, Halas, 
Nezval, Branislav. Dětská poezie je také zařazena do celkového Hrubínova díla. Autorka 
provádí komplexní kompoziční, rytmický, jazykový a obsahový rozbor vybraných sbírek 
Říkejte si se mnou, Dvakrát sedm pohádek a Sviť sluníčko sviť a uvádí četné příklady z básní, 
jimiž dokládá své závěry a tvrzení. Též upozorňuje na důležitou složku poezie pro děti, a to 
na funkci ilustrace a také na předčítání rodičů.

Vyzdvihuji práci se sekundární literaturou, zaměřenou mj. i na psychiku dítěte a dětský svět, 
a také vhodně vybrané citace z Hrubínovy reflexe jeho vlastní dětské poezie. Dále oceňuji cit 
autorky práce pro rytmus české poezie, jenž není u jinojazyčných mluvčích samozřejmý. 
Úroveň ovládání českého jazyka R. Nakamury je velice dobrá. Práce vykazuje vysoké zaujetí 
autorky tématem.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:
Náměty a funkce poezie pro děti v historickém vývoji
Souvislost dětské poezie Fr. Hrubína s lidovou slovesností
Zdůvodnění výběru právě těchto tří sbírek z Hrubínovy tvorby pro děti 

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)

Doporučení pro event. přepracování:

--------------

V Praze, dne 15. 6. 2014

                                                                            PhDr. Zuzana Hajíčková
                                                                                 Podpis vedoucího /oponenta BP  
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Pracoviště vedoucího /oponenta BP


