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     Diplomová práce Bc. Terezy Výmolové má zajímavé zaměření, a to motiv města 
v soudobých českých pohádkových příbězích. Ten je jistě zajímavý nejen čtenářsky: 
přímo vybízí k interpretacím, odborným analýzám a srovnáváním. Autorka si pro 
účely své práce vybírá několik děl ze současné české literatury pro děti a mládež (viz 
diplomová práce). Jako cíl si předsevzala v rámci svého zaměření „zmapovat různé 
způsoby výstavby prostoru a práce s ním v české literatuře pro děti a mládež 
posledního desetiletí.“ Tento cíl je náročný svým několikerým zaměřením: na 
(literární) prostor, které si žádá rozhled po literární teorii (v teoretické části práce se 
diplomantka řeší příslušné klíčové kategorie literárního prostoru); na literaturu pro 
děti a mládež, a to s prostorem města, navíc literaturu pro děti pohádkového 
zaměření. Od takového zaměření se očekává načtenost a dovednost smysluplného a 
poučeného srovnání.
     První má otázka směřuje k výběru próz, resp. pohádkových příběhů. Prosím 
Terezu, aby pro účely obhajoby objasnila, podle jakých kritérií dětské pohádkové 
prózy vybírala. Jestliže nevybírala náhodně, ale cílevědomě, jsou dětské příběhy 
vybrány tak, aby umožňovaly smysluplné srovnání různých typů prostoru? Různých 
typů prostoru vázaných na různý literární žánr, žánrový typ / různý autorský styl atp.?
Různých způsobů modelování prostoru? Nebo snad všeho najednou? 
     Druhý můj podnět k obhajobě se týká v práci připomínaných i explicitně 
jmenovaných „závažných problémů současné společnosti“. Jak tematizace těchto 
problémů proniká přímo do (utváření, modelování, vidění) literárního prostoru? Jak 
se diplomantka staví k názoru, že do některých děl české i překladové literatury pro 
děti a mládež jsou taková témata samotnými autory „implantována“ násilně, působí 
zde nepřirozeně, neorganicky, rušivě?



     Diplomovou práci Bc. Terezy Výmolové doporučuji k obhajobě. Přeji Tereze
mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 2. ledna 2017                                 doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.


