
Posudek bakalářské práce 

          posudek vedoucího práce                                                                           oponentský posudek    X 

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Název práce Zur Poetik der Bärenbücher von Laszló Varvasovszky 

Autor/ka práce Denisa ALBERTOVÁ  

Vedoucí práce PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 

Oponent/ka práce Eva Markvartová, Ph.D.  

Hodnocení práce 

Obsah práce 
odpovídá názvu 

práce 
odpovídá   

s připomínkou  
odpovídá s výhradou 

X 
neodpovídá názvu 

práce 

Struktura práce 
odpovídá zcela 

tématu 
odpovídá  

 s připomínkou  
odpovídá s výhradou 

X 

neodpovídá 
požadavkům 

 

Formální úprava 
odpovídá 

požadavkům 
odpovídá  

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

 

neodpovídá 
požadavkům 

X 

Citace v práci odpovídají normě 
odpovídají  s  
připomínkou 

odpovídají  
s výhradou 

Neodpovídají 
X 

Přílohy práce  
vhodně doplňují 

téma 
X 

netýkají se tématu 
jsou nevhodné k 

tématu 
nejsou v práci 

uvedeny 

Seznam literatury odpovídá tématu 
odpovídá 

 s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

X 
neodpovídá 

Počet stran práce 
odpovídá 

požadavkům 
X 

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s výhradou 
neodpovídá 
požadavkům 

Celkové 
zpracování tématu 

odpovídá 
požadavkům  

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s výhradou 
X 

neodpovídá 

Celkové hodnocení vyhověl/a 
nevyhověl/a 

X 

Doporučení k obhajobě doporučuji 
Nedoporučuji 

X 

 
Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 

Formální náležitosti 

Je přirozené předpokládat, že písemný projev studentů germanistiky bude na dobré jazykové 

úrovni. Předložená bakalářská práce bohužel obsahuje velké množství gramatických, 

stylistických i typografických chyb. Věty často postrádají smysl. I z hlediska sazby je tato práce 

nedbale zpracována (mám na mysli problémy s vyrovnáním sazby, proměnami její šíře atd.), což 

působí velmi neesteticky. Místy je text nekoherentní, jsou rozhozené odstavce, názvy knih nejsou 

důsledně vyznačeny kurzívou, jindy nejsou odstraněny dodatečné opravy apod.). Příště by bylo 

vhodné požádat při editaci konečné verze textu o spolupráci někoho, kdo si je v tomto ohledu jist.  

 

Metodické chyby 

Uchazečka občas vyvozuje dílčí závěry z neúplných informací. Někdy uvádí východiska ve 

formě popisu situace, ale chybí její vlastní analýza. Nebo naopak zdůrazňuje detaily, které nejsou 

pro komplexní postižení daného problému podstatné. Některé závěry jsou tak neobratně 

formulovány, že je těžké obsah sdělení pochopit: „Das Phänomen, durch das das Reich der Natur 

zum menschähnlichen Leben erweckt wird, ist in der heutigen Welt so verbreitet und populär, 



dass man es jeden Tag in verschiedenen Gebieten finden kann.“(8); „Die Fabel wird auf der 

menschlichen Psyche aufgebaut“ [sic!] atd.  

Občas se stává, že interpretace a závěry nejsou ničím podloženy a jedná se spíše o 

zevšeobecňující, neprůkazná tvrzení. Celkově doporučuji vyhnout se četným volným parafrázím 

a překladům z češtiny (viz příklady výše).  

Autorce je nutno vytknout způsob, jakým cituje. Je v pořádku, že užívá harvardský systém. 

Bohužel ho však kombinuje s metodou průběžných poznámek pod čarou, přičemž odkazy 

umísťuje na začátek vět, před začátek odstavců či před uvozovky. Poznámky pod čarou jsou 

občas na jiné stránce než odkaz. Pro příště navrhuji použít některou z příruček, které byly 

doporučeny v rámci semináře Jak psát bakalářskou práci, metodiku Tvorba bibliografických 

citací nebo si stáhnout podklady z moodlu.   

 

Chyby technické 

I po obsahové stránce je text poněkud nesourodý. Práce nese název „K poetice Lászlá 

Varvasovszkého“. Jelikož je poetika ta část literární teorie, která se zabývá strukturou literárního 

díla, očekávala bych, že tu bude podrobně rozebrána stavba vybraných literárních děl, nebo že 

zde budou analyzovány umělecké prostředky určující autorův styl. Začít by se dalo logicky 

několika slovy o autorovi a zasazením jeho děl do kontextu. O Varvasovszkém pojednává ale až 

kapitola 3.1 a vlastní interpretace se nacházejí až v kapitole 4., navíc odděleně od kapitoly 

poetika (?), jíž je věnován oddíl 3.2. Jeho součástí jsou subkapitoly chybně očíslované 2.3.1 Die 

Bären a 2.3.2 Die Krativität und die Phantasie (?). Práce je uvedena pojednáním o 

antropomorfismu v dětské literatuře, následují pasáže typu bajka, komiks, obrázková knížka, 

znovu antropomorfismus a humor v literatuře pro děti a mládež, medvěd v dětské literatuře apod. 

Ale ani po přečtení dvaceti stran (což je téměř polovina bakalářské práce), se mnoho o 

Varvasovszkém natož o jeho poetice nedozvíme. Kladu si tudíž otázku, zda je opravdu nutné 

popisovat, co je komiks či bajka (když není explicitně poukazováno na konkrétní souvislost 

s vybranými díly) a zda by nebylo lepší jít spíše k jádru věci. Číslování kapitol a subkapitol je 

nelogické. Proč je např. kapitola poetika oddělena od vlastní interpretace, když je jejím těžištěm 

právě poetika? I v oddíle analýza autorka skáče od jedné roviny díla k druhé bez jakéhokoli 

rozčlenění (např. na téma, konstrukci časoprostoru a postav, narativní složku atd.). Ve výsledku 

vše působí neobyčejně chaoticky a nepřehledně.  

Překvapil mne i seznam literatury. S ohledem na téma by neškodilo nastudovat si obecně metody 

interpretace literárního díla a práce s textem v německém jazyce (např. Einführung in die neuere 

Literaturwissenschaft, Das sprachliche Kunstwerk, Poetik in Stichworten apod.). Není totiž dost 

dobře možné pracovat s českými příručkami (v tomto případě s Teorií literatury pro učitele od J. 

Peterky, Rozvojem dětského čtenářství od O. Chaloupky aj.) a následně se je pokoušet slovo od 

slova překládat do němčiny. Domnívám se, že to je hlavní důvod, proč je text místy 

nesrozumitelný a proč autorka používá nepřesnou či zavádějící terminologii. 

Závěr by měl sumarizovat dosavadní zjištění a předložit charakteristické rysy autorovy tvorby. 

Chyby se vyskytují i v českém resumé, což rovněž nepřispívá k dobrému výslednému dojmu.  

 

Jelikož práce vykazuje nedostatky po stránce obsahové, formální i metodické, nedoporučuji ji 

k obhajobě. Doporučuji její přepracování podle námitek, připomínek a poznámek vedoucí práce 

a oponentky.  

 
V Praze dne  2016-04-25                                                       ____________________ 
          podpis 


