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Záměrem práce bylo zjistit modely konstrukce dětských čtenářů jako estetického publika tak, jak jsou 

vetkány do světů autorské tvorby českých básníků. Hned na počátku práce se ukázal problém 

metodologický – tj. nikoliv ve způsobu analýzy tohoto typu textů, ale v množině, na níž by měla být 

analýza realizována. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že množina textů, která bude podrobena 

zkoumání, bude vycházet z titulů, které byly oceněny některou z cen, která se na tento typ literatury 

zaměřuje. Považujeme tento krok za rozumný, i když si uvědomujeme, že jsme tím nechali stranou 

mainstreamovou literatury, která tvoří největší část trhu s dětskou literaturou, a která je 

charakteristická jak výraznými schematizacemi, tak konzervativními postupy a estetickými klišé 

(literatura pro malé čtenáře totiž vždy vychází vstříc kupci, jímž není dítě, ale rodič) – a možná více 

odpovídá estetické situaci a funkčnímu očekávaní role LPDM ve společnosti. 

Přesto bylo však možné na základě takto definovaného vzorku formulovat hypotézu o míře očekávání 

a aktuální společenské roli, kterou má takováto literatura hrát a která je při návrzích na ocenění vždy 

přítomna. Navíc tato ocenění, resp. návrhy, přicházejí s oblasti především vzdělaného, esteticky 

uvědomělého a více či méně odborného čtenářského publika, a tudíž je možné v tomto vzorku sledovat 

jak očekávání, která jsou aktuálně s funkcí LPDM spojena, tak hodnotové projekce, které jsou takto 

zřetelně formulovány těmi, kdo v jistém slova smyslu formují její vyšší rovinu. 

Autorka svoji práci založila ve společenském kontextu aktuálního literárního provozu, a to jak v podobě 

zmíněných cen, tak v podobě různých čtenářských průzkumů a snah o podporu a rozvoj čtenářské 

gramotnost. Úvodní letmé pasáže tak měly za cíl nastolit dětské čtenářství jako sociální fenomén. Jádro 

práce však spočívá v analýze textů a jejich konstrukčních (funkčních, tj. ve smyslu sledování způsobů 

rozvíjení kompetencí čtenářů a konstruování těchto kompetencí) strategií.  

V rozborech jednotlivých knih se mj.  ukázalo, že jsou v nich  více zdůrazňovány kompetence, které 

vycházejí z ludické povahy textů, rozvíjejí kreativitu a představivost, angažují dětského čtenáře 

k spoluúčasti na hře vytváření smyslu. Méně je akcentována hodnotová složka, která z prostoru 

estetického míří do prostoru etického. 

Ke škodě práce je, že rozbory textů jsou často jen povrchní a nedůsledné: analýzy se proměňují na 

mechanické aplikování těch samých postupů bez důkladnějšího kritického vztahu k zjištěným 

výsledkům. V mnoha pasážích se v důsledku toho práce stává spíše popisnou, než interpretační. 

Práce se navzdory tomu se zadaným úkolem vyrovnala a nabídla jistou typologii (její přehledné shrnutí 

v závěru by ovšem nebylo na škodu) dětské literatury v souvislosti s konvolutem kompetencí, které má 

v úmyslu rozvíjet a způsobů, jimiž toho dosahuje.  Kladem práce je i to, že se nesoustředila pouze na 

textovou rovinu těchto děl, ale i na kooperující aktivitu jejich výtvarné složky (a jejich vztahy). 

Podrobnější analýzy některých textů pak ukázaly, jaká disproporce mezi oběma složkami v některých 

případech nastává (např. kniha Hlava v hlavě má výraznou, nápaditou a aktivizační složku výtvarnou, 

ale na frázi, klišé a neinspirativní jednoduchosti založenou složku textovou). 

Analýza potvrdila stále předpoklady (sociální očekávání) jakýchsi obecných rámců, do nichž je dětská 

mentalita vkládána – zvídavost, tvořivost, touha po exotičnosti, neočekávaném, fantazijním. Rozvíjí se 

přitom především kognice a kreativita dětského recipienta. Zůstává otázkou, do jaké míry odpovídá 

takovýto modelový čtenář realitě stavu společnosti a do jaké míry je toužebnou iluzí tvůrců i porotců 

obývajících ghetto literárních děl. Ale toto otázka je už mimo rámec práce. 



Jako školitel se domnívám, že práce Jitky Perglerové je připravena k obhajobě, přestože téma by si jistě 

zasloužilo soustředěnější pohled a na zevrubnější materiálové práci založenou výraznější interpretaci 

a syntézu. V předložené podobě analýzy nepřekročily horizont očekávatelného syntetizujícího závěru. 

Pro obhajobu kladu autorce jednu zásadní otázku, která unikla naší pozornosti při tvorbě textu: Jak je 

to s hodnotovým světem Vámi sledované literatury. Jaké hodnoty jako etické kategorie nesou. Jaké 

sociální vztahy formují. A jak či zda vůbec je formují? Pokuste se ve své odpovědi být maximálně 

konkrétní. 
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