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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Autorka si zvolila za téma své bakalářské práce komparaci meziválečných dětských románů v Německu a 

v Československu na příkladu vybraných děl spisovatelů Ericha Kästnera a Jaroslava Foglara. Literární díla 

nejprve zasazuje do rozsáhlého politického a kulturního kontextu dějin 20. st., poté je jedno po druhém analyzuje 

a v samotném závěru svého textu komparuje.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Předložený text svou náročností, strukturou a zpracováním splňuje požadavky kladené na bakalářské práce oboru 

Česko-německá studia na IMS FSV UK. Použitá literatura, většinově zahraniční provenience, je kvalitní a 

správně použitá. Teoretické a zejm. metodologické uchopení tématu je poněkud slabší, v úvodu hovoří autorka o 

„analytické metodě“, která však spočívá v tom, že díla v kapitole „Empirická část“ rozebere z různých stran 

pohledu, spíše však popisným způsobem. Slibovaná komparace se rovněž omezuje na pouhé dvě strany 

předcházející závěru práce bez hlubšího vhledu do problematiky.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Z formální stránky je práce kvalitně zpracovaná, až na drobné výjimky prostá chyb a překlepů, napsaná čtivým 

jazykem, který pouze místy bojuje se stylistikou či příliš dlouhými odstavci. Autorce bych doporučil sjednotit 

psaní odkazů na poznámky pod čarou za interpunkci a označovat citace v textu pouze uvozovkami; paralelní 

použití kurzivy je nadbytečné a pro čtenáře matoucí. V části věnované kritice literatury je nanejvýš vhodné 

rozebírané tituly detailně identifikovat v poznámce pod čarou.  

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Autorce se podařilo předložit poměrně originální, z formální stránky kvalitně odvedenou práci. Text se však ve 

své první části možná až příliš široce věnuje politickému kontextu, některé pasáže mají až encyklopedický 

charakter. Práci by prospěly přesnější analytické kategorie, hlubší a jasnější komparace a zejména odvážnější 

interpretace závěru. Konstatování, že „při porovnání vybraných děl německé a české literatury pro děti doby 

nové věcnosti lze najít jak společné, tak rozdílné znaky“, nezní příliš úderně a výsledek práce zbytečně shazuje.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

V práci naznačujete specifika dětské literatury jako je např. její možné ideologické či propagandistické zneužití, 

v několika větách zmiňujete postoj autorů vůči nacistickému, resp. komunistickému režimu. Mohla byste tuto 

zajímavou komparaci dále rozvést?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou práci rozhodně doporučuji k obhajobě, komisi navrhuji hodnocení velmi dobře.  

 

 

Datum: V Praze dne 21. srpna 2017     Podpis: David Emler 

 

 

 

 


