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Zdůvodnění výběru tématu práce (5 řádek):
Toto téma jsem si zvolila, protože mám k literatuře již od dětství blízký vztah,
v současnosti absolvuji praktikum v Pražském literárním domě autorů německého jazyka.
Téma má také spojitost se sociálními vědami, ukazuje proměnu knih pro děti od imaginace a
pohádek po zobrazení reality, věcnosti.
Předpokládaný cíl (5 řádek):
Cílem práce je odpovědět na to, do jaké míry obsahují dětské romány Ericha Kästnera
prvky nové věcnosti. Chci zjistit, jaké společné a rozdílné znaky lze najít při srovnání
vybraných děl české a německé literatury pro děti té doby.
Základní charakteristika tématu (10 řádek):
Popsání funkce a významu literatury pro děti obecně, charakteristika uměleckého
směru Neue Sachlichkeit na základě stanovených kritérií, popsání funkce a významu
literatury pro děti, analýza dvou dětských románů Ericha Kästnera a hledání prvků nové
věcnosti v nich (knih Emil a detektivové a Kulička a Toník), analýza českého románu pro děti
(F. Háj – Školák Kája Mařík/Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu), zdůvodnění výběru děl,
porovnání děl německé a české literatury, zhodnocení analýzy, společné/odlišné znaky české a
německé literatury pro děti.
Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
1) úvod – výzkumná otázka, hypotéza, charakteristika kulturního směru Neue
Sachlichkeit
2) zhodnocení literatury, základní metodologie práce
3) literatura pro děti – funkce, význam
4) zdůvodnění výběru děl
5) analýza dvou dětských románů Ericha Kästnera – Pünktchen und Anton (Kulička a
Toník), Emil und die Detektive (Emil a detektivové)
6) analýza českého románu pro děti – F. Háj – Školák Kája Mařík/Jaroslav Foglar – Záhada
hlavolamu
7) závěr – zhodnocení analýzy, porovnání děl německé a české literatury, společné/odlišné
znaky české a německé literatury pro děti
Základní literatura (10 nejdůležitějších titulů):
primární:

Erich Kästner, Emil a detektivové (Praha: Amulet, 1999).
Erich Kästner. Kulička a Toník (Praha: SNDK, 1958).
Felix Háj, Kája Mařík (Praha: Vyšehrad, 1969).
Jaroslav Foglar, Záhada hlavolamu (Praha: Jan Kobes, 1941)
sekundární:
Ingo Schultz, Kinderbücher der Neuen Sachlichkeit im Horizont von Kindheit heute (München:
GRIN Verlag, 2005).
Andrea Hübener, Erich Kästners Kinder- und Jugendbücher in der Grundschule und
Sekundarstufe I (Hohengehren: Schneider Verlag, 2012).
Jitka Bodláková, Erich Kästner (Praha: SNDK, 1966).
Uta Lämmerzah-Bensel, Erich Kästner. Eine Personalbibliografie (Gießen: DUX Verlag,
1988).
Susanne Haywood, Kinderliteratur als Zeitdokument. Alltagsnormalität der Weimarer Republik
in Erich Kästners Kinderromanen (Frankfurt am Main: Lang, 1998).
Reiner Neubert, Zur Theorie und Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur (Plzeň:
Západočeská univerzita, 1999).
„Die Neue Sachlichkeit (Nová věcnost)“, Artmuseum.cz,
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=149.
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