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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle,
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části

2. Teoretická část

Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro
realizaci praktické části
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
6. Práce s odbornou
literaturou
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úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh
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Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Jedná se o velmi precizně zacílenou, kompaktní a čtivou práci, která zkoumá stereotypní až karikované
vyobrazení amerických Indiánů v díle Lynne Reid Banksové The Indian in the Cupboard (1980), česky
Indián a kouzelná skříňka, populární knize pro mladé čtenáře.
Autorka se v teoretickém úvodu v podkapitole 2.5 stručně zamýšlí nad důvodem poněkud přezíravého
postoje literární kritiky k literatuře pro děti a mládež. Nezapře studentku pedagogické fakulty, když
zdůrazňuje formativní funkci literatury pro mladé čtenáře. Tuto hodnotu dle jejího názoru nelze zcela
pominout, přestože právě pnutí mezi prostou čtenářskou zábavou a didakticismem či osvětou (abych
parafrázoval autorkou traktovaného Colina Millse ze str. 15) patrně literární kritiku dráždí nejvíce.

Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Drobné výhrady k formální stránce práce:
Matoucí odsazení podkapitol 2.2 - 2.5. Z vizuální hierarchie vyplývá, že všechny tyto podkapitoly nějak
souvisejí s Lynne Reid Banksovou.
Slušný dojem z práce nezhatí ani drobné jazykové nedostatky, např. významotvorná záměna slova “motif”
za “motive”(12, 17), opakované vkládání “české” čárky do anglických vztažných vět, namátkou “children,
who are exposed to literature...” (12), tázací vs. oznamovací slovosled (poslední odstavec na str. 32) atp.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Dotaz k obhajobě: Autorčiny kritické výhrady vůči díle Banksové vycházejí vesměs z ideologických, nikoli
estetických pozic, což samozřejmě není nic špatného. Autorka však také zmiňuje skutečnost, že literární
díla pro děti a mládež mají často didaktický charakter, tj. staví ideologii na roveň estetice nebo dokonce nad
ní. Mohla by tedy bakalantka vztáhnout své tvrzení ohledně didaktičnosti děl pro mladé čtenáře přímo na
dílo Banksové? Které výchovné aspekty u zkoumané knihy zaznamenala? Mohou tyto formativní prvky dle
jejího soudu vyvážit domnělý rasismus knihy (který lze naopak považovat za mimořádně špatný formativní
prvek, pokud zůstaneme ve stejné argumentační rovině)?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

