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z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

 x   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x    

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  x   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.    x 

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
  x  

Autor správně cituje.  x   

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Téma: Diplomand si vybral téma, které dosud nebylo v tomto zadání zpracováno. V krátkém úvodu 

se věnuje otázce antického tématu obecně, pak v Československu, seznamuje s přehledovými 

obecnými díly jednak k dějinám školství, jednak k výzkumu antiky (především ve vztahu k české 

společnosti). V této části jde víceméně o kompilaci. Zde bych jen podotkla, že kolektivní díla (Antika 

a česká kultura, Slovník antické kultury) přisuzuje vedoucím autorského kolektivu L. Varclovi a 

Václavu Bahníkovi, budiž však uvedeno, že první jmenovaný lapsus je v seznamu již uveden na 

pravou míru.  

 

Strukturu práce považuji za vyváženou a promyšlenou. Relevantní je předsunutí popisu náboženské 

a politické situace v českých zemích, jakož i vývoji školství v daném období, i když mohlo být 

pojednáno stručněji. Samozřejmě důležitá je kapitola vztahu české společnosti k antice obecně a 

především postavení dětské literatury s antickými tématy. Téma samotné – analýza vybraných knih 

pro děti – začíná na s. 35. Beranovy Nejznámější pověsti starověké by bylo možno srovnat s v té době 

velmi oblíbenými Sagen des klassischen Alterthums Gustava Schwaba. Tento autor se také omezuje 

na „pouhé převypravování ant. mýtů“, aniž by – jak bylo v té době časté – chtěl antické motivy 

využívat k výchovným, moralistním, didaktickým či politickým cílům. Ale to by asi přesáhlo zadání 

práce. První sledované období (od pol. 19. st. do r. 1900) končí shrnutím na s. 49-53, v němž autor 

trochu kostrbatě formuluje vlastní názory. Publikace z období 1900-1945 jsou analyzovány na s. 54-

63, následuje shrnutí s vlastním hodnocením na 1,5 stránce. Propracovanější se zdá kapitola 6. 

Antická literatura jako inspirace pohádkové literatury v českých zemích v druhé polovině 19. století 

až do roku 1945 (s. 65-79). Je ovšem na místě podotknout, že diplomand nerozlišuje pohádky lidové 

a pohádky autorské. U tohoto tématu by bylo vhodné podívat se do mytologií jiných národů a srovnat 

např. citovaného hloupého Honzu nejen s řeckým Odysseem. V závěru (s. 80-83) píše diplomand, že 

zkoumaná doba je dlouhá a „děl vznikalo nepřeberné množství“ (s. 80), což neodpovídá skutečnosti a 

ani tomu, co vyplývá z jeho předchozího textu.  

Některé myšlenky se v práci příliš často opakují, některé skutečnosti jsou zploštěny, zjednodušeny. 

Někdy si autor odporuje: např. s. 82: „Žádné z děl však nebylo svým způsobem specifické. Nikdy se 

nejednalo o prosté kopírování děl předchozích.“ 

 

Slohově a jazykově není práce zcela vyvážená, pasáže s vlastním vkladem jsou většinou dost 

kostrbaté, zaznamenávám neobvyklé vazby jako „ve své práci jsem se rozhodl na dobu od druhé 

poloviny 19. století“ (s. 5) apod. (viz tištěnou práci, do níž jsem několik ukázek zaznamenala), 

kompilační pasáže – evidentně ovlivněné předlohou – vykazují lepší styl. Především v prvních 

částech práce zůstalo mnoho gramatických chyb, překlepů a zbytků původního textu, autor si 

hotovou práci zřejmě nepřečetl a nezkorigoval.  

 

Jednotliviny: Antonín Kolář nebyl Slovák, byl to český klasický filolog narozený v Praze, působil 

mj. v Bratislavě (s. 30); začaly vznikat překlady z řečtiny – autor zapomenul uvést, že myslí 

především na dramata (s. 31); občas nedokončené věty (s. 35 aj.). Odkazy na literaturu nejsou 

důsledné: Např. na s. 6 nenajdeme v poznámkovém aparátu odkaz na dílo vzniklé pod vedením 

Ladislava Varcla, vedle toho najdeme odkaz na monografii K. Svobody, ačkoli na to byl diplomand 

v průběhu přípravy upozorňován. Autor tvrdí, že antická jména přepisuje podle Slovníku antické 

kultury (s. 6), ale není tomu tak vždy – viz Herákles na s. 38, Heraklovi, Heráklovi, Homerovy (s. 42) 

aj.  
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Literatura: Postrádám příspěvek Zelinka, V. Antika a česká literatura pro mládež. Zprávy Jednoty 

klasických filologů 2, 1960, 78-82. 

 

Otázky k obhajobě: Důvody na s. 35, proč diplomand začíná analýzu dětské literatury až knihou 

Václava Petrů, Obrazy ze života starověkých národů z roku 1874, považuji za nedostatečné a prosím 

o doplnění. Dále prosím o důkladnější objasnění srovnání díla Josefa Berana (vyšlo 1876) a Eduarda 

Petišky (vyšlo 1958). 

 

Celkově bylo možno z tématu vytěžit více, ale to by bylo spíše na práci rigorózní. Předložená práce 

je celkově nedotažená, nicméně ji k obhajobě doporučuji. 
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