
Posudek bakalářské práce Terezy Šátavové 

„Styl literatury pro děti a mládež. Prózy Ivy Procházkové“ 

 

1. Koncepce práce 

Bakalářská práce Terezy Šátavové je věnována analýze stylu tří próz Ivy Procházkové (Eliáš 

a babička z vajíčka, 2002; Myši patří do nebe – ale jenom na skok, 2006; Červenec má oslí 

uši, 1995). Je třeba ocenit jak fakt, že se autorka zaměřila na problematiku stylu současné 

české literatury pro děti a mládež, která pokud vím jinak není z tohoto hlediska ve výraznější 

míře zkoumána, tak volbu próz Ivy Procházkové, jež jsou ceněné pro své estetické i výchovné 

kvality a jsou čtenářsky oblíbené. 

Bakalářská práce má tradiční strukturu odpovídající obvyklé podobě rozborů díla 

jednoho autora. Obecná část probírá způsoby vymezování literatury pro děti a mládež 

(LPDM) a stylové rysy, které jsou jí připisovány. Následuje stručný biograficko-

bibliografický portrét Ivy Procházkové. Materiálová část práce obsahuje stylové analýzy tří 

vybraných textů Ivy Procházkové, jež jsou koncipovány podle shodného vzorce a navazují na 

zjištění uvedená v obecné části. Závěr výstižně shrnuje poznatky, ke kterým dospěl předchozí 

výklad. Práce neobsahuje nadbytečné kapitoly ani partie, které by s tématem souvisely pouze 

okrajově. 

V obecné části práce autorka vcelku vhodně vychází z encyklopedických hesel 

věnovaných LPDM. To umožňuje představit a komentovat základní charakteristiky této 

literatury; ne zcela vyjasněná ale zůstává pozice neintenční dětské četby. Pokud jde o 

konkrétní otázky stylové analýzy, autorka se zcela oprávněně opírá především o koncept 

dětského aspektu formulovaný Františkem Mikem. Soustavně si také všímá názorů 

význačných českých teoretiků LPDM, bylo by ale asi možno více využít výsledky rozborů 

konkrétních textů obsažených např. v důležité monografii Oldřicha Uličného a Jana Horáka 

(Prostor pro jazyk a styl, 1987, 1994). Pasáže o tzv. stínovém textu (shadow text), pojmu 

zavedeném kanadským badatelem Perrym Nodelmanem, jakož i o žánru young-adult 

literature, jsou nesporně zajímavé, v materiálové části práce jsou však reflektovány jen 

v malé míře. Na druhé straně by si důkladnější představení zasloužil postup, který pak autorka 

používá (je třeba říci, že důsledně a jednotně) v následujících analýzách textů Ivy 

Procházkové, a povaha jazykových prostředků, které jsou pokládány za charakteristické pro 

LPDM (např. prostředků expresivních). 

Základní výzkumnou otázkou, kterou autorka práce formuluje, je podoba a míra 

jazykové a stylové realizace dětského aspektu ve vztahu k různým věkovým kategoriím 



předpokládaných čtenářů. Tomu také odpovídá řazení jednotlivých analýz (od textu pro 

nejmladší recipienty k textům pro recipienty starší), jež se neshoduje s chronologií vzniku 

próz, ze které se jinak zpravidla vychází. Je třeba říci, že autorka v analýze rozdíly spojené se 

zaměřením na odlišné recipienty přesvědčivě dokládá (volba syntaktických konstrukcí, 

rozsahu odstavců a kapitol, užití lexikálních prostředků odpovídajících vyjadřování dětí 

apod.). Zároveň se ovšem ukazuje, že stylová výstavba textů je komplikovanější, což je dáno 

jak dominancí estetické funkce, tak funkcí vzdělávací či kultivační (projevující se např. 

rozvíjením a obohacováním slovní zásoby recipientů). 

 

Hodnocení: B 

 

2. Metodologie 

Autorka volí metodu kvalitativní stylové analýzy, jež se snaží přizpůsobit se žánrové povaze, 

specifičnosti a jedinečnosti probíraných textů. Tento postup se v daném případě jeví jako 

adekvátní. Je třeba říci, že rysy, jimž je věnována pozornost, jsou vybrány vhodně: sledování 

horizontálního a vertikálního členění textů, relace mezi řečí vypravěče a řečí postav – zde se 

zřetelně ukazují jak vzájemné rozdíly, tak i průniky a přesahy, jež souvisejí s estetickým 

charakterem textů a se strategií působení na čtenáře (např. přejímání dětské perspektivy 

v projevu vypravěče). 

 

Hodnocení: A 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

Práce vychází z relevantní odborné literatury týkající se problematiky LPDM i konkrétně 

prozaického díla Ivy Procházkové. Zvláště v úvodní obecné kapitole a v kapitole biografické 

se s odbornou literaturou pracuje systematicky. Při zvoleném způsobu citování (plné odkazy 

v poznámkách pod čarou), se ovšem v textu práce objevují drobné nedůslednosti a 

nepřesnosti. Na s. 14 je omylem uvedeno jméno Peter Nodelman místo Perry. Antologie 

vydaná J. Segi Lukavskou (Dítěti vstříc, 2018) je obsažena pouze v seznamu sekundární 

literatury, avšak není využita v průběhu výkladu. 

 

Hodnocení: B 

 



4. Formální úroveň práce 

Bakalářská práce má náležitý rozsah a je logicky rozčleněna do kapitol a podkapitol, celková 

formální úprava je pečlivá. Autorka dodržuje standardy odborného vyjadřování. V textu 

ovšem zůstaly jednotlivé překlepy (Nodelmen místo Nodelman, s. 13) a pravopisné  

nedostatky (např. „Mezi psychické rysy, které dětská literatura zdůrazňuje řadí autoři […]“, 

s. 12; „aby ti mohli chodit odpovědi“, s. 21 [v citátu z prózy Ivy Procházkové]). 

 

Hodnocení: B 

 

5. Celkové hodnocení 

Bakalářská práce Terezy Šátavové v plné míře splňuje požadavky kladené na tento typ prací. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení „velmi dobře“. 
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