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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

Práce se zabývá literaturou pro děti v období mezi dvěma světovými válkami v Německu a Československu. 

Na příkladu děl dvou autorů, Ericha Kästnera a Jaroslava Forglara, zkoumá autorka v práci to, jak se 

v dílech projevuje převládající dobový estetický směr, tzv. Neue Sachlichkeit a jak díla reagují či nereagují 

na dobové reálie a na proměnu společnosti. Dále se věnuje tomu, jaké funkce vůbec literatura pro děti plní. 

Autorka analyzuje vybraná díla z hlediska zvolených kritérií a srovnává knihy pro děti českého a 

německého autora, tvořících v téže době. Cílem práce tedy je jednak pojmenovat dobové jevy a estetické 

představy, jak se projevily ve vybraných dílech literatury pro děti. Druhým cílem pak je porovnat českou a 

německou literaturu pro děti s podobnou tematikou v téže době.    

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Téma dětské literatury v období meziválečném v Německu a Československu, které autorka práce zpracovává na 

příkladech knih E. Kästnera a J. Foglara je zajímavé v rámci studijních programů mezinárodních teritoriálních 

studií v mnoha ohledech. Jednak nabízí příležitost ke srovnání teritoriálních podobností a odlišností, nabízí 

pohled literárněvědný, ale i sociologie literatury a kultury. Na literatuře pro děti se projevují jak proměny 

estetiky a pojetí kultury, tak také proměna vnímání dětství v závislosti na vývoji společnosti, postavení dětí i roli 

školství a výchovy vůbec. Právě tím, že dětství je obdobím socializace jedince i seznamování se s kulturou 

určité, zejména národní skupiny umožňuje literatura pro děti ukázat, jak se společnost mění a s ní i její kultura a 

jak kultura / literatura reflektuje historický vývoj. Z těchto důvodů je toto téma velmi šťastné pro zachycení 

vývoje české a německé společnosti v historickém kontextu, což je jedno z hlavních témat studijního programu 

Česká a německá studia. Autorka na tuto stránku literatury pro děti také odkazuje ve své úvodní kapitole, 

v teoretickém úvodu a líčení historického kontextu. Pro studijní program Česká a německá studia je rovněž 

zásadní srovnávání společnosti české a německé. I toto téma se prací prolíná, a to jak v teoretické první části, tak 

v empirické druhé části a je zhodnoceno v Závěru. Autorka dle mého názoru velmi pěkně shrnula převládající 

estetický směr Výmarské republika, tedy Neue Sachlichkeit. V druhé části práce se věnuje nejprve charakterizaci 

obou vybraných autorů a jejich biografiím. Hlavní část druhé části práce pak tvoří interpretace vybraných děl, a 

to dle zvolených hledisek. Ty zahrnují jak formální znaky (např. jazyk postav), tak i ty obsahové od líčení 

velkoměstského prostředí přes vylíčení postavení dětí a dospělých. Autorka se úspěšně snaží nalézt v díle E. 

Kästnera znaky tzv. Neue Sachlichkeit. U J. Foglara naopak zcela oprávněně konstatuje do značné míry jinou 

estetiku, a naopak také pěkně popisuje shodné znaky u obou autorů dle hledisek funkcí literatury pro děti. Tato 

hlediska definuje již v teoretické části na základě sekundární literatury. Shodné a odlišné znaky vybraných knih 

autorka shrnuje v závěru. Je pravdou, že tato část by mohla být více rozpracována, na stranu druhou uvádí 

autorka různá srovnání vybraných děl již v rámci interpretace jednotlivých knih.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

Práce je formálně velmi pěkně členěna. Po zhodnocení sekundární literatury následuje teoretická část. Tato část 

zahrnuje historický a estetický kontext a obecnou úvahu o literatuře pro děti. Ve druhé, empirické, části autorka 

interpretuje a srovnává vybraná díla a zabývá se také popisem biografie i bibliografie obou autorů. Práce se 

zdroji je zcela v pořádku, citace jsou korektní a konzistentní. Práci lze vytknout dva formální nedostatky, totiž 

jazykový projev a také určitou fragmentárnost, kdy myšlenky v rámci práce občas poněkud těkají. Jazykový 

projev autorky je bohužel trochu slabší. Je škoda, že práce na tak zajímavé téma, které si její autorka pěkně 

formulovala, trpí stylistickou nedotažeností. Práce se z tohoto důvodu občas čte obtížněji, autorka formuluje 

některé věty nešikovně. Jejich smysl asi lze zpravidla domyslet, ale práci by velmi prospěla stylistická korektura, 

aby se v ní neobjevovaly věty typu: „Roku 1978 se Jaroslav přestěhoval se svou matkou na Žižkov, která o dva 

roky později zemřela.“ (str. 28). Tok myšlenek, který autorka prezentuje trpí těmito nedostatky zvláště ve druhé 

polovině práce, zejména u biografií obou autorů. Lze to připsat na vrub tomu, že se zde autorka soustředí na 

rozbor jednotlivých děl dle zvolených kritérií a méně se věnuje formální a jazykové stránce práce. Jazykové 



neobratnosti však lze nalézt i v jinak obsahově pěkné úvodní teoretické části, v níž kvalitu práce trochu sráží jistá 

útržkovitost a fragmentárnost daná tím, že jednotlivé myšlenky nejsou vždy relevantně propojeny a tok textu tak 

trochu škobrtá.  

   

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Mezi silné stránky práce patří zejména výborný výběr samotného tématu, dále velmi pěkné charakterizování tzv. 

Nové věcnosti i sociálního a historického kontextu, do nějž tento estetický směr vstupuje. Výborné je, že se 

autorka se rovněž vyjadřuje k proměně postavení kultury a literatury ve společnosti, což je otázka, která je právě 

pro literaturu ro děti dosti zásadní. Také charakteristika literatury pro děti i interpretace vybraných knih jsou 

pěkné pa Práce je psána velmi pěkně, a velmi informativní informovaně. Autorka dobře postupuje od obecných 

témat a vymezení kontextu ke konkrétním analýzám hlavní slabiny lze nalézt ve formální stránce práce, a to 

hlavně v rovině jazykové hlavně v oblasti stylistiky, tak i v občasné nelogičnosti některých myšlenkových 

postupů, které působí fragmentárně a ztěžují trochu četbu jinak věcně pěkných pasáží. Práci by jistě prospěla 

lepší závěrečná korektura a také větší odvaha v závěrečné pasáži, srovnání vybraných děl. V něm se autorka 

omezuje na výčet některých shodných a odlišných rysů, ale nepokouší se o hypotézu vysvětlující nalezené 

odlišností a případně   Práci považuji po obsahové stránce i z hlediska práce s prameny a náročnosti za 

odpovídající úrovni bakalářské práce. 

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

• V práci se zmiňujete o filmových zpracováních analyzovaných děl. můžete je porovnat? Samozřejmě je 

evidentní, že zfilmování Záhady hlavolamu je z doby mnohem pozdější, ale lze i tak nalézt nějaké 

podobnosti? 

• Hovoříte o odlišnosti v prezentaci „velkoměsta“ v dílech obou autorů. Jaké důvody vidíte pro tyto 

odlišnosti? 

• Lze dle Vašeho názoru řadit J. Foglara k Nové věcnosti a příp. proč ano či proč ne?  

. 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

Navrhovaná známka: velmi dobře, v případě pěkné obhajoby výborně 
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