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Dětská kniha jako zdroj zábavy i poučení je dlouhý a výstižný název pro 

materiály shromážděné v teoretické práci Hynka Schustera, které zároveň 

poslouží jako příprava na praktickou část. Na kompletní realizaci dětské knihy. 

 

V poměrně obsáhlém úvodu autor správně upozorňuje na souvislost čtenářské 

gramotnosti s vlastnictvím dětské knihovny v dětském pokoji. Autor ve své práci 

cituje z knih renomovaných odborníků, jejich názorů a rad, které vychází z jejich 

vlastních celoživotních zkušeností a dlouholeté praxe v oboru. Tedy skvělá lekce z 

dětské psychologie a pedagogických pravidel bez modernistických manýr. 

 

Naštěstí ve většině škol jsou děti vedeny k tradičním čtenářským návykům, k 

nimž patří mimo jiné i členství v knihovnách. O škodlivosti nadměrného užívání 

sociálních sítí především na dětskou psychiku už nikdo z odborníků dnes 

nepochybuje, diskutuje se spíše o rozsahu škod a možných důsledcích do 

budoucnosti. Oceňuji, že autor naprosto ignoroval módní úlety z oblasti genderu 

a jiných příbuzných patafyzik. /'Patafyzika (la 'Pataphysique) je absurdistická, 

pseudovědecká a literární koncepce, jejíž podstata se vzpírá přímočaré definici./  

 

Trošku mě v úvodu zarazilo nadměrné množství citací, ale konec konců všechny 

se vztahovaly k tématu a navíc zásadním způsobem. 

 

Druhá část práce jsou medailony ilustrátorů vybraných zřejmě dle sympatií a 

vlastního směřování autora. Nevybral si špatně, já jen, že už jsem četl řadu 

diplomek s podobným výběrem. To bude asi tím, že dobrých ilustrátorů je 

limitované množství. 



 

 

Ocenit je třeba i dotazník pro děti, kde si autor ověřoval některá tvrzení z úvodu 

práce a zjišťoval současné trendy o nečtoucí mladé generaci. 

Pozoruhodná je také konfrontace s dětskými ilustracemi podle příběhu jeho 

knihy. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako velmi dobrou. 

 

Návrh klasifikace   B – velmi dobře 
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