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Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Šátavové 

Styl literatury pro děti a mládež. Prózy Ivy Procházkové 

1. Koncepce práce 

Tereza Šátavová ve své bakalářské práci analyzuje literární styl tří dětských próz autorky Ivy 

Procházkové. Konkrétně zkoumá, jak se v textech projevuje tzv. dětský aspekt, tj. vidění světa 

odpovídající věku zamýšleného čtenáře (Miko, 1980). Dále si Šátavová klade otázku, zda styl 

zvolených textů nese typické znaky literatury pro děti a mládež (LPDM) uváděné ve 

slovníkových definicích (Peterka, 1977; Čeňková & Peterka, 2004) a komplexněji pojednané 

především Uličným a Horákem (1994), ale i dalšími teoretiky (Stich, 1962; Nezkusil, 1979). 

Mezi tyto znaky patří např. převaha parataxe a relativně malý rozsah kapitol (zohledňující 

limity pozornosti dítěte) či hovorové a expresivní lexikum (odrážející autentickou mluvu 

dítěte a mluvu adresovanou na dítě).  

Prózy Ivy Procházkové určitě zasluhují pozornost; jedná se o vysoce inovativní dílo, které je 

zároveň v široké oblibě, proniklo do školních čítanek, atd. Tereza Šátavová se úkolu tak, jak 

je definován výše zmíněnými otázkami, zhostila velice solidně. Práci strukturovala tradičně, 

od úvodu zaměřeného na LPDM a dětský aspekt, přes medailonek autorky a přehled publikací 

k jejímu dílu, až k symetricky uspořádaným podrobným analýzám vybraných děl. Odpovědi 

na první výzkumnou otázku, tj. jak se realizuje dětský aspekt, jsou informačně nepoměrně 

vydatnější než odpovědi na otázku druhou, tj. zda vybrané texty odpovídají teoretickým 

šablonám stylu LPDM. To je však dáno rozdílem v povaze samotných otázek. 

První otázka je otevřená a explorativní. Druhá je jednak uzavřená, jednak teoreticky 

nejednoznačná už ve výchozích tvrzeních. Zatímco znaky typu převaha parataxe lze poměrně 

jasně potvrdit či vyvrátit i bez přihlédnutí k jiným textům, míra hovorovosti a expresivity už 

je spíše otázkou srovnání s jinými texty v obdobném žánru. Textů sestávajících např. 

z převážně hovorového lexika je totiž v žánru LPDM málo. Expresivita je navíc jedním ze 

základních poznávacích rysů literárního psaní obecně, nejen LPDM. Čtenáři bakalářské práce 

se tyto paradoxy zpřítomní např. v momentě, kdy se v závěrečném shrnutí ke knize Eliáš a 

babička z vajíčka (s. 28) dočte, že kniha téměř neobsahuje hovorový jazyk, přestože 

předcházející stránky práce (s. 26-27) se soustředí mj. právě na jeho výčet.   

S odbornými pojmy z oblasti teorie LPDM (dětský aspekt, autenticita) pracuje Tereza 

Šátavová adekvátně, je tu však určitá nerovnováha mezi teoretickou a analytickou částí; 
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některé pojmy se mimo teoretickou kapitolu nevyskytují (např. shadow text) a jejich 

opodstatnění v teoretické kapitole není zřejmé. Zcela chybí definice hovorového a 

expresivního jazyka a náznak odborné diskuze k těmto pojmům, což je o to větší škoda, že 

bakalářská práce nabízí mnohé podněty i studentům a badatelům s nejazykovým zaměřením. 

Předložené analýzy literárních textů jdou často do překvapivé hloubky. 

Čtenářově orientaci výrazně napomáhá, že analýzy sledují ve všech třech případech obdobné 

schéma. Co je však v tomto směru matoucí, je určitá „příběhovost“ výkladu plynoucí z toho, 

že některé typy jevů se – místy nahodile – popisují jen u některých děl. Např. úvodní odstavce 

kapitol zvolených knih a jejich strukturace principem in medias res se zmiňují až v poslední 

analýze. Čtenář by z toho měl tendenci vyvodit, že jinde se tento jev nevyskytuje, ale 

v samotném závěru práce se nakonec dozvídá, že se ve skutečnosti objevuje už v díle 

analyzovaném na druhém místě. Takovéto momenty oslabují jinak poměrně silný dojem 

systematičnosti. Dalo by se jim snadno předejít zpřehledňujícím úvodem k analytické části 

a/nebo soustavným označováním těch jevů, které jsou v rámci zvoleného korpusu funkční 

skutečně jen v jediném díle. V závěrečné kapitole prokazuje Tereza Šátavová pokročilou 

schopnost syntézy. 

Hodnocení: B 

2. Metodologie  

Analýzy jsou provedeny ryze kvalitativně, což lze považovat za adekvátní při daném 

materiálu a rozsahu bakalářské práce. Tereza Šátavová svou metodu netematizuje, nezmiňuje 

ani případné možnosti začlenění kvantitativních hledisek, jež by napomohly přesnějšímu 

srovnání mezi jednotlivými díly. Volí literární texty určené pro děti rozličných věkových 

kategorií (v mezích prvního stupně ZŠ) a přesvědčivě ukazuje, že některé údajně typické 

znaky LPDM se zde nacházejí jen v díle určeném nejstarším dětem. Mírně sporné je zařazení 

jednoho díla se zvířecími hrdiny oproti dvěma dílům s hrdiny lidskými. Autorské hledání 

specifických zvířecích zvuků, které je v citacích z daného textu patrné a Terezou Šátavovou 

správně reflektované, mělo pravděpodobně hlubší vliv na volbu stylových prostředků. Pro 

případnou navazující práci na vyšším stupni studia bych kromě charakterově/dějově 

srovnatelnějšího vzorku dětských próz doporučovala zařadit obdobný vzorek z próz 

napsaných stejnou autorkou pro čtenáře dospělé. Jejich paralelní analýzy by teprve umožnily 

činit platné závěry ohledně specifické hovorovosti, expresivity apod. v textech žánru LPDM. 

Hodnocení: A 
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3. Práce s odbornou literaturou 

Za úvodními dvěma kapitolami je vidět poměrně hloubková rešerše. V mezích těchto kapitol 

také Tereza Šátavová pracuje s odbornou literaturou relativně nejprecizněji. Zvolený citační 

styl s bibliografickými odkazy v poznámkách pod čarou (namísto v závorkách v podobě 

„autor, datum“), navíc s plnými názvy děl uváděnými v samotném toku textu, však práci 

s odbornou literaturou nevyhnutelně znepřehledňuje a vede k nedostatkům napříč celým 

textem práce. Šátavová tak např. zcela opomíjí bibliografické odkazy (v poznámkách i 

závěrečném seznamu) ke dvěma studiím S. Urbanové, k nimž je v textu (s. 18) poskytnut 

pouze název (Vrstevnatost prózy Ivy Procházkové; Třikrát Iva Procházková). Pokud jsou tyto 

studie součástí monografie S. Urbanové (2012), jež se zmiňuje na téže straně, čtenář se to 

nemá z textu jak dozvědět. K některým sekundárním zdrojům (Segi Lukavská, 2018) se 

naopak odkazuje jen v závěrečném seznamu, ale v textu práce nikoliv. Na s. 14 je chybně 

uvedeno křestní jméno autora Nodelmana. K hojně zmiňovanému teoretickému dílu Uličného 

s Horákem (1994) se bibliografické odkazy pod čarou vyskytují jen někdy; např. v závěrečné 

kapitole (s. 45) se již nevyskytují a jmenován je pouze název díla bez datace. U odborných 

pojednání, mezi něž se žánrově řadí i tato bakalářská práce, však nelze předpokládat, že 

budou čteny lineárně od začátku do konce. Čtenář tudíž musí mít možnost z kteréhokoliv 

místa v textu okamžitě získat plnou informaci o sekundárním zdroji. 

Další slabinou v tomto ohledu je nedostatek bibliografických odkazů u rozličných nezjevných 

tvrzení v analytických kapitolách. Jedná se jednak o myšlenky, které jsou odkazem opatřeny 

v úvodu práce a v následujících částech se s nimi již pracuje jako se všeobecnou znalostí 

(např. „odpovídá obvyklému tvrzení, že texty pro děti a mládež se vyznačují jednoduchou 

stavbou vět“, s. 25). Jednak se setkáváme s tvrzeními o povaze LPDM, která nejsou odkazem 

opatřena vůbec, byť by to zasloužila (např. „postavy prodavačů nebo číšníků bývají často 

karikovány“, s. 27, varianta téhož na s. 43). 

Hodnocení: C 

4. Formální úroveň práce 

Práce je napsaná velmi čtivě a v souladu s konvencemi akademického stylu. Za to Tereze 

Šátavové náleží pochvala. Bohužel se však v textu vyskytuje velké množství pravopisných 

chyb (typicky: zájmena ji/jí, ni/ní; čárky v souvětích; shoda přísudku s podmětem). Tyto 

chyby se kupodivu opakovaně objevují i tam, kde Šátavová pouze cituje z textů Ivy 

Procházkové (např. „aby ti mohli chodit odpovědi“, s. 21; „vytane ji na mysli“, s. 41). 
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Konečně je zde třeba zmínit i opakované chybné užití spojení „složitá/složitější slova“ tam, 

kde se podle všeho míní slova méně frekventovaná či dětem spíše neznámá (s. 31, 39, 44), a 

poněkud zavádějící užití/interpretaci slov „stereotypní“ (s. 16) a „výmluvný“ (s. 30). 

Hodnocení: C 

5. Celkové hodnocení 

Bakalářská práce Terezy Šátavové splňuje požadavky na tento typ práce. Doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení „velmi dobře“. 

 

 

V Dalmácii dne 21. srpna 2020 

 

        Dr. Anežka Kuzmičová 

       Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

FFUK 


