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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Mona Awwadová se ve své bakalářské práci věnuje homérské Tróji a zpracováním tohoto tématu pro 

dětské čtenáře v českém prostředí. Proto v první části podrobně představuje trójskou válku, jak ji 

známe od Homéra a Vergilia, ale i od dalších antických autorů. Informace z těchto literárních děl pak 
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porovnává s historickými fakty, jež známe z archeologických výkopů. Teprve pak (od s. 31) se obrací 

k dětské literatuře, potažmo k dětské literatuře s tématem trójské války v českém prostředí. Jejím 

cílem je dát učitelům na základní škole materiál pro zpestření výuky v hodinách dějepisu.  

 

Autorka vždy vychází ze širšího kontextu tématu, začíná tedy i tuto část své práce vymezením pojmu 

literatura pro děti a mládež, který posléze zužuje na adaptace mýtů v literatuře pro děti a mládež a pak 

se dostává k adaptaci trójské války pro dětské čtenáře. Zde stručně charakterizuje díla Františka Grešla 

(Deset let před Trojou), Pavla Valachoviče (Achilles), Veroniky Válkové (Trojská válka), jimž se 

v další části práce věnuje podrobněji. V této kapitole ještě uvádí překlady cizojazyčných děl, z nichž 

se děti mohou o trójské válce dočíst, jako knihu T. Dearyho Úžasní Řekové (z edice Děsivé dějiny), N. 

McCartyho Trója: mýty a skutečnost o záhadném městě, R. Sutcliffa Černé lodě před Trójou: příběh 

z Iliady, S. Martelliho Ilias: Trojská válka, M. Millerové Achilleova píseň, a zmiňuje ještě útlou 

českou knihu F. Prokopa Trojská válka a Homérovu Odysseiu J. Huláka, v níž trójská válka není 

středobodem. Trójskou válku v dětské literatruře sleduje od nejstaršího díla, jímž je Grešlova kniha 

z roku 1894 až po současné autory. 

 

Než se pustí do posuzování vybraných knih pro děti, uvádí také podrobně rozbor Homérových eposů a 

Vergiliovy Aeneidy (s. 35-43), z nichž autoři čerpali. Tato část je poměrně popisná, ale užitečná pro 

ty, kdož tyto antické prameny důvěrně neznají. Od s. 43 už se věnuje vybraným autorům a jejich 

publikacím a porovnává je navzájem. Největší část je věnována knize V. Válkové Trojská válka – 

Poseidónův hněv.  

 

Dále si Mona Awwadová vybrala  několik postav z příběhu trójské války, které vystupují ve 

zvolených dílech a ukazuje, jak je jednotliví autoři charakterizovali: Achillea, Patrokla, Hektóra a 

Parida (s. 56-63). Zde mohlo být vybráno a propracováno více postav. Zobecnění, které z těchto 

charakteristik vyplývá, uvádí M. Awwadová v závěru své práce, v němž také shrnuje výsledky a 

postřehy svých rozborů a popisů.  

 

Celkově považuji práci za přínosnou a užitečnou a doporučuji ji k obhajobě.  
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