
Resumé 

Ve své práci se soustředím na náměty, typologii postav, zahrnující podobu 
vypravěče, a obraz prostředí ve vybraných prózách Martiny Drijverové. Jedná se 
o knihy Táta k příštím Vánocům, Táta pro radost i pro zlost, Táta nemá 
smutky rád, Sísa Kyselá, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, Zajíc a sovy, 
Nekonečné prázdniny a Domov pro Marťany. 

V první části se věnuji stručnému životopisu a bibliografii autorky. Dále také 
charakterizuji žánr příběhové prózy ze života dětí a zabývám se i tím, jaké 
postavení v tomto žánru mezi ostatními českými autorkami Martina Drijverová 
zaujímá. 

V hlavní části se zabývám nejprve náměty, které autorka ve svých prózách 
zpracovala – dítě a neúplná rodina, outsider, dětské přátelství a dítě 
s handicapem, které jsou pro dnešní děti stále aktuální. 

Dále se věnuji typologii postav, která je nejrozsáhlejší částí mé práce. Kromě 
charakteristiky protagonistů jednotlivých knih zahrnuji do této části i podobu 
vypravěče. Ve vyprávění dívčích hrdinek použila autorka ich-formu, pomocí níž 
vyjádřila jejich myšlenky a pocity. Pro příběhy chlapců zvolila Drijverová er-
formu. Autorskou vypravěčskou perspektivu v nich střídá s perspektivou 
hlavního hrdiny, která umožňuje čtenářům nahlédnout do fantazie a myšlenek 
protagonistů. Postavy autorka vykresluje pomocí vnější i vnitřní charakteristiky. 
Jejich povahu charakterizuje především nepřímo, prostřednictvím jejich jednání 
a myšlenek. Její hrdinové mají své přednosti i nedostatky, proto působí reálně 
a dětští čtenáři se s nimi mohou ztotožnit. 

K realitě se Drijverová přibližuje i tím, že pracuje s kontrastními typy postav. 
Přátelství mezi nimi vzniká na základě společných pocitů nebo zájmů, nejednou 
se postavy sblíží prostřednictvím zvířete. Všechny postavy procházejí 
během příběhu vnitřní proměnou. 

V obrazu prostředí se věnuji místům, kde se hrdinové pohybují nejčastěji, 
tedy domovu a škole. Zajímá mne zejména to, jak prostředí na postavy působí. 
V závislosti na povaze postav je někdy líčení míst podrobné, jindy se autorka 
zaměřuje na vztahy a atmosféru prostředí. 
 


