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           Téma diplomové práce Terezy Výmolové Motiv města v soudobých 
pohádkových příbězích iniciovala zjištění zdařilé autorčiny balakářské práce,
obhájené v roce 2013. Autorka v ní analyzovala a interpretovala zvláště silně 
akcentované motivy různých typů městského prostoru tehdejší (ještě) literární 
novinky, prvních dvou dílů Šrutových Lichožroutů. Vedle souhrnné studie Zdeňka 
Hrbaty, věnované literárnímu prostoru, jí zde inspirací pro odkrývání 
významotvorných aspektů v zobrazování industriálního prostorou pro vlastní vedení 
a vyznění příběhu (včetně jeho komických aspektů) byly i sémanticky orientované 
práce Joanny Derdowské;  šlo tedy o teoretická východiska, dosud na poli 
intencionální tvorby pro děti a mládež využívaná jen řídce. Dá se říci, že také úspěch 
Šrutovy trilogie (u odborné kritiky, u čtenářů  i v komerční oblasti) byl v české 
literatuře pro nedospělé důležitým spouštěčem pro četnější vznik próz, jejichž autoři 
si začali uvědomovat, že výpovědní potenciál při využívání městských (zvl. 
industriálních) motivů,   může mít svou estetickou i výchovnou hodnotu, i když 
výrazně jinou, než jaká byla dětem a mládeži předkládána v (realistických)
příbězích, prvoplánově cenících pokrok vědy a techniky. A vzhledem k tomu, že v 
posledních  desetiletích se tvůrci čím dál více kloní  k vyjádření prožitku současnosti, 
v němž je prvoplánovost sdělení nahrazena metaforičností fantaskní fikce (z 
žánrového hlediska tedy k autorskému pohádkovému příběhu), je v posledních letech 
zvýznamnění motivů spjatých s příznačným prostorem velkých aglomerací nasnadě. 
Otázkou zůstává, k čemu tu autoři směřují, do jaké míry se jedná o tvůrčí hledání 
nosných  témat, či zda se jedná o počátek nové konjukturální vlny, zákonitě s sebou 
nesoucí  i inklinaci k poněkud monotńní  modelovosti (jíž se ostatně přes oživující 
lehkou ironii nevyhne ani poslední díl Šrutovy trilogie).       
       Tereza Výmolová se  rozhodla zkoumat intencionální pohádkové příběhy již 
etablovaných a hojně vydávaných autorů (zvl. Petra Braunová, Magdalena 
Wagnerová, Marka Míková), které byly vydány v letech 2010 - 2013 a městský 
prostor tematizují s různých hledisek a s různými cíli. Její výběr tak záměrně 



představuje různorodé spektrum současných textů pro děti a mládež, tematizujících 
městský prostor – od mírně surrealisticky (sen?) působící Svěrákovy adaptace 
vlastního filmu Kuky se vrací, v němž se industriální svět přelévá do světa 
organického, po prózy s podtrženou edukační funkcí (M. Wagnerová: Krys velký, P. 
Braunová: Tramvaj plní strašidel). Prožívání prostoru města, podpírané protilehlými 
motivy fragmentovaných počítačových her a zdůrazněním historické kontinuity či 
"magie" Prahy, vede v druhém případě i k uvědomění si citové důležitosti vztahů 
současných, v dalším textu městský prostor umožňuje  imaginární i fyzickou pouť za 
sebepoznáním (E. Prchalová: Cesta svatým Vít-ahem), jejíž nosná vertikála 
(symbolizovaná konkrétním technickým zařízením, výtahem), se ostatně v české 
literatuře pro děti neobjevuje poprvé (viz D. Fischerová: Lenka a Nelka neboli Aha, 
1994).
        Na diplomové práci Terezy Výmolové si cením poctivé analytické práce a 
interpretačního podchycení všech příznačných faktorů, které charakterizují zkoumané 
texty. Současně však konstatuji, že snaha neopominout žádný z jejich příznačných 
jevů vlastní výstavbě  textu diplomové práce ne vždy prospívá. Přes uvedenou výtku 
práci chválím jako důležitý úvodní počin konfrontující novou a ceněnou motiviku na 
poli literatury pro děti a mládež s jejím přínosem tématu a smyslu konkrétního díla. 
     Práci doporučuji k obhajobě a těším se na rozpravu.             
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