
Abstrakt

Tato disertační práce přináší kritický pohled na latinskoamerickou dětskou literaturu, její vývoj,

jakož i konkrétní témata a předkládá analýzu souboru děl kolumbijské dětské literatury, která se z

pozice realistické fikce zabývá otázkami souvisejícími s kolumbijským vnitřním konfliktem. Cílem

práce  je  vyzdvihnout  specifické  rysy  kolumbijské  dětské  literatury,  které  ji  odlišují  v  rámci

latinskoamerické literární produkce, a zároveň poukázat na způsob jejich tvorby.

Metodologie této práce vychází z literární teorie s ohledem na specifika žánru dětské literatury,

jež je kladena do souvislosti s politickou a sociální situací v Kolumbii 20. století. Práce se zabývá

zejména  literární  analýzou,  konkrétně  pracuje  s  prvky  naratologie  (V.  Propp,  G.  Gennette), 

sociokritiky  (M. Bachtin  a koncept ideologie)  a  kulturních studií  Latinské Ameriky  (A. Rama).

Dizertace  dále  bere  v potaz  teoretické  koncepty  dětské  literatury  z  pohledu  pedagogiky  (T.

Colomer), estetiky (M. Nikolajeva), ideologie (P. Hollindale) a opírá se o historiografii literatury

pro děti a mládež v Latinské Americe, a to především o dějiny dětské literatury od autorů, jako jsou

A. Rodríguez (1993, 2010), M. Muñoz (2009), B. Robledo (1997, 2012) či L. Borrero (2001).

První část disertační práce analyzuje koncepty a charakteristické rysy latinskoamerické dětské

literatury a poté se zaměřuje na kolumbijskou literární produkci a její vývoj v průběhu 20. století.

Druhá část textu se skládá z analýzy tuctu knih, které byly v Kolumbii vydány od roku 1990 a které

se zabývají kolumbijským vnitřním konfliktem, který je zastoupen situacemi, jako je únos, nucené

přesídlení,  nábor  dětí  a  mladistvých  či  důsledky  násilí  a  jiných  sociálních  problémů  země  s

pohnutou historii  jako je Kolumbie.  Práce tedy ukazuje, jak dětská literatura,  zasazená v rámci

specifického kontextu a určená konkrétnímu publiku,  utváří  poetiku z pohledu dětí  a nabízí tak

možnost  čtení  kolumbijského  konfliktu  v  etickém  rozměru,  který  zahrnuje  různé  aktéry

v kolumbijské společnosti.
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