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Úvod 
Ve své práci se zaměřuji na vybrané příběhové prózy ze života dětí 

od Martiny Drijverové. Jedná se o trilogii Táta k příštím Vánocům, Táta 
pro radost i pro zlost a Táta nemá smutky rád; dále o knihy Sísa Kyselá, Sísa 
Kyselá a ušmudlaný rytíř, Zajíc a sovy, Nekonečné prázdniny a Domov 
pro Marťany.  Nejdříve stručně představím autorku a budu charakterizovat 
žánr příběhové prózy ze života dětí. Poté se budu zabývat jednotlivými 
náměty, které Drijverová ve svých prózách zpracovala – neúplná rodina, 
dětské přátelství, outsiderství a handicapované dítě. Především se však chci 
soustředit na typologii postav a podobu vypravěče a poté na obraz prostředí 
v těchto prózách. Zajímá mě, co by autorka dnešním čtenářům mohla 
nabídnout a jak obraz jejích hrdinů odpovídá realitě dnešního dítěte, a proto 
a se zaměřím na výrazové prostředky, pomocí nichž Martina Drijverová své 
postavy i prostředí vykresluje. Pro svou práci jsem zvolila metodu analýzy 
a interpretace. 

Jelikož se jedná o současnou autorku, mohla jsem využít sekundární 
literaturu jen okrajově. Největším přínosem jsou pro mne díla Svatavy 
Urbanové Meandry a metamorfózy dětské literatury (2003) a Sedm klíčů 
k otevření dětské literatury 90. let XX. století (2004).  Dále čerpám z recenzí 
a článků, které vyšly v odborných časopisech, zabývajících se literaturou 
pro děti (např. Zlatý máj, Ladění, Komenský). Svá tvrzení budu též opírat 
o ukázky z knih. 
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1. O Martině Drijverové, spisovatelce 

Martina Drijverová, česká prozaička, dramatička, scenáristka a autorka 
knih pro děti a mládež se narodila 10. července 1951 v Praze. Pochází 
z bilingvní rodiny, její otec byl nizozemský inženýr. Po maturitě na střední 
všeobecně vzdělávací škole v Praze odjela roku 1969 na pozvání otce 
do Paříže, kde na Sorbonně tři roky navštěvovala kurz dějin francouzského 
umění (1969–72). Po návratu z Paříže se věnovala soukromé výuce 
francouzštiny, tlumočení na filmových a televizních festivalech a překladům 
cizojazyčných textů pro Československý rozhlas. V roce 1974 začala studovat 
produkci na FAMU. V letech 1980–86 byla dramaturgyní hlavní redakce 
pro děti a mládež Čs. rozhlasu. Od roku 1986 je spisovatelkou z povolání. Již 
v roce 1978 začala přispívat drobnými prózami do dětských časopisů, 
např. do Sluníčka, Mateřídoušky, Sedmičky, ABC, a také psala články 
do Zlatého máje. 

Její tvorba je tvořena především dvěma významnými okruhy. Tím prvním, 
jemuž se budu právě ve své práci věnovat, jsou příběhové prózy se 
současným dětským hrdinou. Autorka v nich „nezkoumá aktuální a módní 
témata či trendy, ale spíše obecné a trvalé otázky spojené s mladším školním 
věkem, ale i dospíváním.“1  Řadí se sem např. volná trilogie Táta k příštím 
Vánocům (1979 – jedná se o autorčin debut), Táta pro radost i pro zlost 
(1984) a Táta nemá smutky rád (1985), dále prózy Kryštof a Karel (1983), 
Nekonečné prázdniny (1987), Sísa Kyselá (1988), Zajíc a sovy (1990), Anna 
za dveřmi (1993) – přepracováno pod názvem Už neposlouchám za dveřmi 
(2001), Domov pro Marťany (1998), Povedené prázdniny (2002) nebo Sísa 
Kyselá a ušmudlaný rytíř (2002).   

Druhý významný okruh tvorby Martiny Drijverové tvoří pohádkové 
a historické texty. „Její pohádky – ať už jsou o zvířatech (Moura a Matylda, 
Tamarín a pomeranč), nebo obracejí „na ruby“ klasickou předlohu a jsou 
situovány do reality současného světa (Pan Uplakán a bodlák) – 
charakterizuje jemný humor, fantazijní nadsázka a důraz na emocionální 
složku příběhu.“2 V prózách České dějiny očima Psa (2004) a České dějiny 
                                                           
1
 REISSNER, M. Autoři – Martina DRIJVEROVÁ – Portál české literatury. Aktuální k 1. 4. 2008 [citováno 

dne 13. 12. 2010]. <http://www.czechlit.cz/autori/drijverova-martina/author.profil/>. 
2 HAMANOVÁ, R. – ŠUBRTOVÁ. M. Slovník české literatury. Poslední aktualizace hesla a bibliografie 
10. 9. 2008 [citováno dne 13. 12. 2010]. 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=684&hl=Martina+Drijverov%C3%A1+>. 



 

 

4 

 

očima Psa 2 (2006) se snaží zajímavým způsobem, kdy je Pes nejen 
nevšedním vypravěčem, ale také glosátorem, komentátorem a hybatelem 
dějin, malým čtenářům zpřístupnit historické události. Drijverová se rovněž 
věnuje adaptacím a převyprávěním svých látek i cizích předloh. Napsala také 
seriál pro děti a mládež Heřmánci (1989), scénář k inscenaci Princ z pohádky 
(1991, na motivy O’Henryho) nebo večerníčky Pablo a jaguár (1976) a Nils 
a divoké husy (1993, podle Selmy Lagerlöfové). 

Autorka se nevyhýbá ani uměleckonaučné literatuře, a to jak pro dětské 
čtenáře, např. Zvědavé sluníčko (1991), Máme doma zvířata (1993), tak 
i pro dospělé, např. To první a to druhé dítě (1993), Moje miminko (1994). 

2. K žánru 
Příběhová próza ze života dětí, v současnosti označována jako 

„společenská próza pro děti a mládež“3, patří k významným žánrům literatury 
pro děti a mládež. Zahrnuje mnoho útvarů – od črty přes novelu a povídku 
až po román. Jaroslav Toman charakterizuje příběhovou prózu ze života dětí 
takto: „Zobrazuje pravděpodobné události z reálného života dítěte 
představující základní a typické modely mezilidských vztahů a životních 
situací. Jejich prostřednictvím chce autor napomoci malému čtenáři k lepší 
a snadnější orientaci v okolním světě.“ 4 Hlavním nositelem děje a autorova 
záměru je dětský hrdina, který „v ůči svému čtenáři vystupuje, na rozdíl 
od pohádkových postav, jako rovnocenný (tzv. referenční) partner.“5 Dětský 
hrdina je svému čtenáři blízký „svými potřebami, zájmy, životními pocity, 
prožitky a zkušenostmi, stejně jako identickými a důvěrně známými vztahy 
k rodičům, sourozencům, kamarádům a spolužákům, učitelům i k přírodě.“ 6 
Díky tomu působí obraz dětského hrdiny věrohodně a přesvědčivě a tím se 
stává pro svého čtenáře přirozeným etickým vzorem. Čtenář srovnává své 
životní zkušenosti s jednáním, pocity a postoji dětského hrdiny, hodnotí je 
a napodobuje ty, s nimiž se vnitřně ztotožňuje. I záporný hrdina může čtenáře 
pozitivně ovlivnit – „pokud pomáhá tříbit jeho smysl pro základní etické 
                                                           
3 VAŘEJKOVÁ, V. K problematice novely pro děti. Ladění, 1998, roč. 8, č. 4, str. 3; toto označení používá 
též S. Urbanová In: URBANOVÁ, S. – ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla. 4. vyd.  Ostrava: Filozofická 
fakulta Ostravské univerzity, 2005, s. 127; termín „společenská próza pro děti a mládež“ užívá především 
slovenská teorie a kritika (J. Kopál, E. Tučná, Z. Stanislavová) 
4 TOMAN, J. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta 
Jihočeské univerzity, 1992, s. 73 
5 Tamtéž, str. 73 
6 Tamtéž, str. 73 
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hodnoty a pokud v něm upevňuje společensky žádoucí morální kritéria, 
vlastnosti a postoje (např. pocit mravní převahy nebo vědomé odsouzení).“7 
Stanislava Urbanová však k zobrazení dětského hrdiny zaujímá jiný názor: 
„D ětský hrdina se tak čtenáři stává postavou velmi blízkou, postavou 
seberealizační, ale bohužel mnohdy exemplární a prototypní. Autoři nejednou 
podléhají dobovým výchovným postulátům, a to na úkor estetické úrovně 
a psychologické hodnověrnosti.“8 

Martina Drijverová má v tomto žánru významné postavení: „v próze 
pro menší děti prolomila „říhovský“ model šťastného dětství“.9 V trilogii 
Táta… se nevyhýbá ani složitým vztahům, a důležitý je u ní i osobnostní 
vývoj protagonistů. Ve své tvorbě se věnuje námětům jako neúplná rodina, 
hledání jistoty domova a vlastní identity, přátelství, outsiderství a handicap. 
Taktéž Iva Procházková zpracovává ve svých prózách tematiku rodiny 
(Červenec má oslí uši; Kryštofe, neblbni a slez dolů!), problém identity 
(Středa nám chutná, Hlavní výhra, Soví zpěv) nebo handicapu (slepá 
Babetka v próze Pět minut před večeří). Na rozdíl od Drijverové se však 
často pohybuje na hranici reality a fikce, důležitá je u ní i symbolika, 
související s archetypální znakovostí (Středa nám chutná, Jožin jede 
do Afriky). Obě autorky se věnují psychologii dětských postav. I další 
z autorek, Markéta Zinnerová, „zachycuje dětské protagonisty v mezních 
situacích, kdy se musí vyrovnávat s nemocí či handicapem, které navždy 
ovlivní jejich životy.“10 Ani Zinnerová se nevyhýbá závažným námětům, např. 
rozvodu, ztrátě rodinného zázemí nebo úmrtí v rodině (Kde padají hvězdy). 
Ivona Březinová se v próze Začarovaná třída věnuje tematice jinakosti, 
kterou řeší „pr ůnikem pohádkových prvků do realistického příběhu.“11 
Náměty se tedy u různých autorek opakují, každá je ale zpracovává jiným 
způsobem. Přesto, že se v poslední době dostala více do popředí Iva 
Procházková, zůstává Martina Drijverová stále významnou autorkou současné 
dětské příběhové prózy. 

                                                           
7 Tamtéž, str. 74 
8
 URBANOVÁ, S. – ROSOVÁ, M. Žánry, osobnosti, díla. 4. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské 

univerzity, 2005, s. 127 
9 URBANOVÁ, S. Meandry a metamorfózy dětské literatury. 1. vyd. Olomouc, Votobia, 2003, str. 34 
10BLAŽÍČEK, P. – ŠUBRTOVÁ, M. Slovník české literatury. Poslední aktualizace hesla a bibliografie 
8. 5. 2008 [citováno dne 13. 12. 2010]. 
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=666&hl=zinnerov%E1>. 
11 ŠUBRTOVÁ, M. Romové v próze s dětským hrdinou. Ladění, 2006, roč. 16, č. 1, str. 11 



 

 

6 

 

3. Náměty 

3.1. Dítě a neúplná rodina 

Hledání tatínka a vytvoření úplné, šťastné rodiny – to je hlavním námětem 
knihy Táta k příštím Vánocům. „Drijverová vychádza z prirodzenej potreby 
dieťaťa – z túžby po oboch rodičoch.“12 Každé dítě chce mít kompletní rodinu 
– maminku a tatínka, kteří mají rádi jeho i sebe navzájem; domov, kam se 
bude rádo vracet, kde bude mít své zázemí, svoje jistoty, na které se může 
spolehnout. Kompletní, šťastná rodina určitě mezi takové jistoty patří. Právě 
po takovém zázemí touží i hrdinky této knihy, sestry Jana (9 let) a Eva (8 let) 
Váchalovy, které po smrti otce žijí jen s matkou. Ačkoliv se může zdát, že 
jsou sestry doma spokojené, protože maminka jim věnuje dostatek času 
i pozornosti, je otcova nepřítomnost znatelná. Starší ze sester se vzpomínky 
na otce promítají do snů: „Mn ě se o něm někdy zdá, že neumřel, že stojí 
ve dveřích a volá: „Holčičky, pojďte sem, to byla jen taková legrace…“ Když 
se pokaždé probudím, mám vztek, že to nebyla pravda.“ 13 Sestry touží po otci 
nejen z citového hlediska, nýbrž i z praktického, například když Eva projeví 
zájem o malého sourozence: „Miminko nemůže být bez tatínka,“ řekla 
mamka.“14 A Jana si uvědomuje, že nejen miminko: „Bez tatínka nemůže být 
spousta věcí a nedá se s tím nic dělat. Nemůžeme například na výlet autem 
a nikdo nás nenaučí hrát šachy. Draka mamka taky neumí udělat, posledně se 
jí rozlepil, ještě než jsme přišly na Palouk, a když spravovala pojistky, dalo jí 
to ránu.“15 Impulzem pro hledání nového otce je nešťastná vánoční příhoda – 
zafouká vítr a špatně upevněný vánoční stromek spadne, což maminku 
rozpláče. Sestrám je to také líto, ale ještě víc je mrzí, že je maminka smutná. 
Docházejí k názoru že „kdyby byl tatínek, stromeček by nespadl, zadělal by 
ho pevně“(…) Málo platné, mamka na to sílu nemá. „A miminko by mohlo být 
taky. I auto a výlety,“ řekla Eva.“16 Proto se rozhodnou najít pro sebe nového 
tatínka – a pro maminku tedy nového manžela. 

Jaký by měl nový tatínek být? Sestry si své požadavky napíšou do tajného 
sešitu: „Nový tatínek musí umět řídit auto, nejradši červené, a vozit nás 
na výlety. Dál od něj chci miminko, aby udělal draka a pomohl mi opravit ten 

                                                           
12 ŽILKOVÁ, M. Otec na budúce vianoce (recenze). Zlatý máj, 1984, roč. 28, č. 3, str. 183 
13 DRIJVEROVÁ, M. Táta k příštím Vánocům. 2. vyd. Praha: Albatros, 1995, str. 17 
14 Tamtéž, str. 17 
15 Tamtéž, str. 17 
16 Tamtéž, str. 18 
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rozbitý náklaďák. Nesmí křičet jako pan Oulák, když Iveta přinese dvojku, 
a neměl by nás posílat pro pivo do hospody.“ (…)17„Tatínek mi musí pomáhat 
v počtech, mamce musí nosit nákup a zadělávat stromeček. Měl by umět zpívat 
jako pan Provazník a pěstovat rostliny.“ (…) „Dále jsme se dohodly, že nový 
tatínek musí být hezký. Kvůli nám, a  aby se taky líbil mamce! Na to nesmíme 
zapomenout, vždyť to bude její manžel!“18 

Autorka zde výstižně vykresluje dětský pohled na situaci.  Sestry chtějí 
nového tatínka nejen kvůli sobě, ale i kvůli mamince, aby nebyla sama, aby jí 
pomáhal a aby neměla starosti s penězi. Ale vzhledem k jejich malým 
zkušenostem s mezilidskými vztahy, úměrným jejich věku, jsou kritéria 
výběru nového tatínka a partnera pro maminku samozřejmě jiná, než jaká by 
měla třeba dospívající hrdinka. Přirozeně začínají hledat nového otce mezi 
lidmi ze svého okolí. Nedokážou si však představit, že by některý ze sousedů 
měl bydlet u nich doma – nikoho z nich si neumí představit jako svého tatínka 
Ani pan Koukolík, jejich známý, nevyhovuje přísným kritériím na výběr nové 
hlavy rodiny. „Jistě, pan Koukolík je hodný,“ řekla jsem, „ale podívej, co 
jsme napsaly: tatínek musí umět řídit auto, všechno opravit, pomáhat mi 
v počtech a tak dále. A musí být hezký. To pan Koukolík rozhodně není. Je 
moc starý, vždyť už mu začínají šedivět vlasy – a ještě jich má málo. Auto řídit 
neumí, a ani žádné nemá. O šikovnosti se nedá mluvit – víš, jak se bouchnul 
kladívkem do palce. Jedině pěstování rostlin mu jde, ale to je málo.“19 
Autorka zde ukazuje, že dítě má zkrátka vysněný ideál a těžko z něj slevuje, 
zejména pokud nemá s chováním dospělých zkušenosti. Neúspěchy v hledání 
vyvolávají v sestrách pochyby, přesto se nevzdávají. Prodavač z hračkářství 
se jim jeví jako ideální kandidát, avšak jen do okamžiku, než zjistí, že se 
jmenuje Zadníček. Tato malá „vada na kráse“ rázem zastíní ostatní 
prodavačovy kladné vlastnosti. Ani podání inzerátu („Dv ě dívky hledají 
nového tatínka pro sebe a svou hezkou maminku. Jsou hodné a dobře se učí. 
Značka: „Hned.“  20) se děvčatům nezdaří – inzerát se totiž nedá podat 
bez občanského průkazu. Drijverová v této pasáži ukazuje, že i když se děti 
chtějí chovat jako dospělí, často k tomu nemají možnost. 

S dalšími „kandidáty“ na tatínka čeká děvčata jen zklamání. Pan Adam 
z lunaparku se projeví jako opilec, nový soused, pan Dvořáček, je zase 

                                                           
17 Tamtéž, str. 20 
18 Tamtéž, str. 20 
19 Tamtéž, str. 27 
20 Tamtéž, str. 56 
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na Janu s Evou sprostý a surový. Teprve po těchto zkušenostech si sestry 
začnou uvědomovat, že pan Koukolík, kterého dosud braly jako kamaráda, by 
byl ten nejlepší tatínek – dokázal je utěšit, když bylo třeba, choval se k nim 
pozorně, měl radost, když mu daly vajíčko, jel s nimi na výlet… a vždycky 
jim s ním bylo dobře. Nevadí, že není mladší a hezčí – Janě se líbí, navíc má 
hezké oči, kterými se umí smát. Nezáleží na tom, že nemá auto, ani na tom, že 
není vždy šikovný – každému někdy něco nejde. A nejdůležitější je, že ho 
mají Jana s Evou rády. 

Tato pasáž je podle mého názoru v knize klíčová. Okamžik, kdy sestry 
pochopily, že u správného tatínka nezáleží na vzhledu, na autu ani 
na šikovnosti, ale na tom, zda jim dokáže být oporou, mít radost z maličkostí 
a věnovat se jim. Nejdůležitější je však pro sestry to, že se s panem 
Koukolíkem cítí dobře. Bez všech těch předchozích zkušeností a zážitků, 
někdy hodně krušných, které při hledání nového tatínka prožily, by na to ale 
nepřišly. Drijverová tak názorně ukazuje, jak moc je u dětí zkušenost důležitá, 
protože bez ní si dítě své postoje a názory utváří jen velmi těžko. 

Ačkoliv se nejedná o veselé téma, dokázala ho autorka pojmout 
s humorem. „Pomáha jej preklenúť ťažké psychologické stresy, ale zároveň 
navodiť príjemnú atmosféru aj keď neúplnej rodiny. Dospelý čitateľ sa iste 
zabaví nad spôsobmi hľadania nového otecka, ale zároveň si môže všimnúť, 
čo dieťa od dospelého chce – ako má vyzerať, ako má konať.“ 21 

Ve druhém díle trilogie, nazvaném Táta pro radost i pro zlost, autorka 
vykresluje pocity, které sestry s novým tatínkem zažívají. Zvykají si na jeho 
přítomnost doma, snaží se oplácet mu jeho lásku, starostlivost a podporu 
– tedy dělat mu radost a nezklamat ho, což se samozřejmě ne vždy daří.  Zlom 
nastává ve chvíli, kdy se Janě a Evě narodí sestra Katka. Sestry logicky 
na malou sestřičku žárlí, bojí se, že je kvůli ní přestane mít tatínek rád. Když 
se o ni však jednoho dne musejí postarat, uvědomí si, že malé miminko 
potřebuje větší péči než ony, samostatné a rozumné dívky, a na tatínka se 
zlobit přestanou. 

 
V závěrečném dílu trilogie se Drijverová věnuje kromě vztahu s tatínkem 

i tematice první lásky. Popisuje Janiny zmatené pocity, způsobené 
okouzlením o deset let starším mladíkem. To ovlivňuje nejen Janu samotnou, 

                                                           
21 ŽILKOVÁ, M. Otec na budúce vianoce (recenze). Zlatý máj, 1984, roč. 28, č. 3, str. 183 
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ale i její vztahy se sestrou a rodiči, stejně jako prospěch ve škole. Janiny city 
procházejí vývojem, od prvotního okouzlení po závěrečné zklamání. V té 
chvíli si Jana uvědomuje, jak je pro ni tatínkova láska a podpora důležitá 

 

3.2. Outsider 

Outsiderem je Jeník Placka z novely Sísa Kyselá. Jako nejmenší ze třídy je 
terčem posměšků, navíc je mu neustále dávána za vzor jeho spolužačka 
a sousedka Sylva Kyselá, které Jeník říká Sísa. „Jablko se nesrovnává 
s hruškou. Proč pořád srovnávají Jendu s Kyselou?“22 Jeník ji rozhodně 
nepovažuje za kamarádku, ale za protivnou holku, která mu ztrpčuje život. 
Posmívá se mu slovy „Placka, Placka – doma čeká facka.“23  Sylva je vždy 
ve všem lepší a má na rozdíl od Jeníka samé jedničky. Řekne-li chlapec 
na její adresu něco ošklivého, je od rodičů potrestán – slovně či pohlavkem. 
Jeník má proto pochopitelně k Sylvě negativní vztah a chce se jí za její 
chování pomstít. A pomstu nakonec vymyslí dokonalou. Bude se pilně učit, 
aby měl na konci roku také samé jedničky – je mu jasné, že to bude pro Sylvu 
horší trest než cokoli jiného. Uvědomuje si, že ho to bude stát spoustu 
námahy, přesto se nevzdává. Na konci školního roku je pomsta dokonána: 
Jeník má na vysvědčení samé jedničky – stejně jako Sylva. „Stačilo podívat 
se na Kyselou. Bylo to tak, jak si Jeník představoval. Seděla, celá zelená. 
Kousala si nehty. Tak prosím. Jí nešlo o to, aby měla samé jedničky. Šlo jí 
o to, aby je měla jen ona. Nikdo jiný. A hlavně ne Jeník. Protože jak se teď 
na něj bude vytahovat? Aha. Nebude. Nemůže.“24 Jeník je sice outsider, ale 
není pasivní, se svou pozicí se nechce smířit. Naopak hledá řešení, jak se 
z této situace dostat – a nachází ho právě ve způsobu, kterým se zároveň 
pomstí Sylvě. Učitelka ho před celou třídou chválí, rodiče jsou samozřejmě 
synovými školními výsledky potěšeni, protože netuší pravou příčinu jeho píle, 
a koupí mu za odměnu vytoužené zvíře, myš Josefa. Učení se tedy Jeníkovi 
vyplatilo více, než čekal. A navíc se sblíží prostřednictvím Josefa se Sylvou. 
 

Dalším outsiderem je Alois Zajíc, protagonista knihy Zajíc a sovy. 
Průměrný žák IV. A, který v ničem nevyniká, o nic se nezajímá, a jeho 
jedinou radostí je jídlo, nejlépe čokoláda schovaná pod gaučem, navíc vyrůstá 
                                                           
22 DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988, str. 12 
23 Tamtéž, str. 34 
24 Tamtéž, str. 44 
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ve stínu chytrého bratra. Zlomovým okamžikem v Zajícově nezajímavém 
životě je jeho setkání s nemocnou Apolenou, která ho zachrání před útokem 
spolužáků, čímž Zajíce zaujme. Je mu dívky se zlomenou nohou líto, kromě 
toho je mu blízká svou osamělostí. Začíná myslet na Apolenu víc a víc, chodí 
ji pravidelně navštěvovat a povídá si s ní. Když se od své nové kamarádky 
dozví o sovích vejcích, která se nacházejí v domě určeném k demolici, 
vypraví se tam – a najde tři malé opuštěné sovičky. Rozhodne se donést je 
domů a postarat se o ně – i přes nevoli rodičů. Zde můžeme spatřit další velký 
zlom v Zajícově chování: bojuje za sovičky proti svým rodičům, je odhodlaný 
je ochránit a pomoci jim, i když tím rodiče moc nadšeni nejsou. 
Prostřednictvím soviček se Zajíc sblíží i se spolužákem Veverkou a začne 
s ním chodit do přírodovědného kroužku. Zde je vedoucím za záchranu sov 
pochválen a dokonce dáván ostatním za vzor.  

Ačkoliv se Zajíc zdá zpočátku jako postava bez jakéhokoliv zájmu a citu, 
která bude outsiderem napořád, autorka jasně ukazuje, že i takové děti mají 
svůj vnitřní svět. Jen potřebují nějaký výrazný impuls, díky kterému dokážou 
své pozitivní vlastnosti projevit i před ostatními. 
 

3.3. Dětské přátelství 

Každý, i ten největší introvert, touží mít někoho, s kým si rozumí, kdo mu 
pomůže a poradí, když je třeba. Třebaže dětská přátelství nejsou často tak 
pevná jako u dospělých, je i pro děti velice důležité mít nějakého kamaráda. 
Protože i když má dítě s rodiči sebelepší vztah, všechno jim zkrátka říci 
nemůže. 

Na začátku knížky Táta k příštím Vánocům si její hrdinka Jana Váchalová 
stěžuje: „D řív jsem seděla s Věrou Majerovou, ale dostávaly jsme poznámky. 
Pak se Věra odstěhovala do Plzně a já nemám žádnou opravdovou 
kamarádku.“25 Naštěstí má o rok mladší sestru Evu, která je jí velmi blízká 
a zastává tak vlastně i funkci její nejlepší kamarádky. Janina touha 
po přátelství proto není tak silná, jako kdyby byla jedináček. Spolužačka Iveta 
je pravý opak Jany. Má všechno, co si přeje, ale nikomu nic nechce půjčit, 
protože pokud něco zničí nebo ztratí, dostane od rodičů výprask, stejně jako 
když přinese špatnou známku. A především je Iveta sama, nemá žádného 

                                                           
25 DRIJVEROVÁ, M. Táta k příštím Vánocům. 2. vyd. Praha: Albatros, 1995, str. 7 
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sourozence – a kvůli jejímu povýšenému chování s ní ani nechce nikdo 
kamarádit. Jednoho dne se Ivetě ztratí cvičky a bojí se jít kvůli tomu domů, 
ví, že ji budou čekat nepříjemnosti. Jana sice nejdříve spolužačce pomoci 
nechce, když ale vidí její strach a zoufalství, Ivety se jí zželí a cvičky jí půjčí. 
Když Iveta potom Janu z vděčnosti pozve na návštěvu, a dokonce jí dovolí 
hrát si se všemi svými hračkami, zamýšlí se hrdinka nad tím, co stojí 
za Ivetiným povýšeným chováním ve škole. Uvědomuje si, že na rozdíl od ní 
nemá spolužačka sourozence, navíc se jí maminka nevěnuje, a proto je pořád 
sama. „Nakonec ta Iveta není tak špatná holka. Jen jedna věc mě pořád 
trápila – to co řekla o mamce. Až jsem se jí na to zeptala. Iveta mi řekla, že to 
slyšela v mlékárně. A ve škole to opakovala, protože na mě měla vztek. Jak 
Iveta, která má, co chce, mohla mít vztek na mě? „Tak vůbec, jak se máš 
dobře,“ řekla a víc už o tom nechtěla mluvit. Nerozuměla jsem jí. A pořád to 
nechápu.“26 Jana se se spolužačkou konfrontuje – vždyť Iveta má spoustu 
hraček a hlavně tatínka, i když velmi přísného. Jak se tedy může mít Jana 
dobře? Autorka staví obě dívky do kontrastu. Na jedné straně je Jana, dívka 
z neúplné rodiny, přesto však „bohatší“ než na druhé straně rozmazlený, ale 
osamocený jedináček Iveta s oběma rodiči. Neuvědomuje si, což je vzhledem 
k jejímu věku pochopitelné, že jí Iveta závidí domácí pohodu, sestru 
a maminku, která s nimi chodí do divadla, na výstavy, čte jim před spaním. 
Jana se s Ivetou nakonec skamarádí. Autorka – prostřednictvím Jany – Ivetu 
neodsuzuje, ale snaží se najít příčinu jejího chování, vysvětlit, co způsobilo, 
že je Iveta taková, jaká je.  

I v novele Sísa Kyselá je cesta k přátelství trnitá. Protagonista Jeník Placka 
nechce kamarádit se svou spolužačkou a sousedkou Sylvou, vždyť mu jen 
ztrpčuje život. Nakonec se z nich ale stanou přátelé, když Sylva chytí 
Jeníkovu uprchlou myš, i když se myší bojí. Sylvin hrdinský čin na Jeníka 
udělá velký dojem: „(…) myslel na to, co říká tatínek. Že prý kamaráda 
poznáš v nouzi. Nikdy nevěděl, jak to s tou nouzí má být. Teď už to ví. Ode 
dneška je Kyselá – totiž Sylva – jeho kamarádka.“ 27 

Ve volném pokračování, které napsala Drijverová o 14 let později, 
nazvaném Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, jsou Jeník Placka a Sylva Kyselá 
o rok starší. Jestliže Sylva byla na konci prvního dílu Jeníkova kamarádka, 

                                                           
26 Tamtéž, str. 55 
27 DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988, str. 62 
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nyní ji chlapec považuje za nejlepší kamarádku na světě. Už není Sísa, 
dokonce ani není Kyselá – teď je to Sylva. „Sylva se neposmívá, Sylva se 
nevytahuje, Sylva se nešklebí.“28 Po společně strávené dovolené u moře si 
Jeník nárokuje dívku jen pro sebe. Není proto divu, že nové spolužáky Petra 
a Honzu považuje za rivaly, tím spíš, že si jich Sylva začne všímat víc než 
jeho a postupně se mu vzdaluje. Situace se vyhrotí na předvánočním školním 
maškarním plese, kdy dá Sylva před Jeníkem přednost novému spolužáku 
Honzovi a ještě se mu vysměje. Jenda si uvědomuje, že se Sylva změnila – je 
to zase Sísa Kyselá. Sylvina urážka ho bolí a Petr, kterého Jeník dosud 
považoval za svého rivala, ho utěšuje. Jeník mu dá sponku, určenou 
pro Sylvu. Petr je dárkem potěšený a nabídne mu kamarádství. Oba chlapce 
tak spojuje kromě záliby v počítačích a zájmu o Sylvu další skutečnost – 
Sylvino odmítnutí. 

V próze s názvem Nekonečné prázdniny autorka ukazuje, kam až může 
vést touha po kamarádce. Hrdinka Hanka tráví prázdniny doma, ve vesnici 
kousek za Prahou, kde zažívá dobrodružství se svou smyšlenou kamarádkou 
Klaudií, dokonalou společnicí. Do svých představ se zaplete natolik, že 
posléze už neví, co je skutečnost a co fantazie. Často se zdá, že Hanka žije 
více v představách s Klaudií než v reálném životě, že realitu jen přežívá 
a ožívá teprve s Klaudií. Martin, který je ve vesnici jediným Hančiným 
vrstevníkem, se několikrát snaží s dívkou skamarádit, ale ona ho stále odmítá. 
Sblíží je teprve snaha ochočit sousedova zlého psa Ajaxe. Čím blíže jsou si 
Hanka s Martinem, tím více Hanku přestává Klaudie zajímat. „ (…) když víte 
dopředu, co ten druhý řekne, není to moc velká zábava. Klaudie se mnou 
vždycky souhlasí.“29 Postupně totiž zjišťuje, že je mnohem lepší mít 
skutečného kamaráda Martina, i když mezi nimi občas dojde ke konfliktu, než 
vymyšlenou kamarádku, která sice se vším souhlasí, ale zároveň jí také 
v ničem nepomůže. 

                                                           
28

 DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř. 1. vyd. Praha: Albatros, 2002, str. 19 

29 DRIJVEROVÁ, M. Nekonečné prázdniny. 1. vyd. Praha: Albatros, 1987, str. 20 
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3.4. Dítě s handicapem  

V próze Domov pro Marťany, autorka prostřednictvím desetileté Michaly 
seznamuje čtenáře s problematikou Downova syndromu. Na postavě 
Michalina bratra Martina se snaží ukázat specifika tohoto onemocnění.  
Michala vnímá svého nemocného bratra dětskýma očima. Vzpomíná, jak 
po jeho narození obdivovala roztomilé miminko s šikmýma očima, jak se 
maminka rozhodla si postižené dítě nechat, místo aby ho dala do ústavu, a 
také na to, jak jí maminka pomocí „marťanské“ metafory srozumitelně 
vysvětlovala, proč je Martin jiný než ostatní děti. „Jaký vlastně Martin bude, 
až vyroste?“ zeptala jsem se jednou. „Jiný,“ řekl tatínek. „Nebude toho tolik 
umět jako ty, bude hůř mluvit a taky moc neporoste. Některým věcem nebude 
rozumět.“  To všechno mi nepřipadalo nijak hrozné. „Bude… jako z jiné 
planety,“ řekla maminka.“30 Rodiče přirovnávají nemocného syna 
k Marťanům, obyvatelům Marsu, aby Michala situaci lépe pochopila: „Jde 
jen o to, že my bychom se těm Marťanům třeba smáli, připadali by nám divní. 
Ale oni by možná byli lepší než my. Hodnější, milejší. A určitě by se taky 
uměli radovat nebo plakat.“ (…) „Takže náš Martin… jako kdyby byl 
odtamtud? Že by byl… Marťan?“ „P řesně tak,“ řekla maminka. „Někdy si 
s ním nebudeme rozumět. Ale budeme se snažit, aby se u nás měl dobře.“31 

Vedle popisu Downova syndromu autorka vykresluje i problémy, které 
kvůli postiženému Martinovi rodina zažívá. Dá se říci, že v postoji 
k nemocnému chlapci se odráží povaha ostatních lidí nejen v okolí Michaly, 
ale i jejích rodičů. Michalina maminka, stejně jako její dcera, zažila zklamání, 
když ztratila kvůli negativnímu postoji vůči Martinovi jednu ze svých 
přítelkyň. Není jistě snadné takový bolestivý zážitek překonat a důvěřovat 
dalším lidem, přesto to Michala, stejně jako její maminka, nakonec dokáže. 

                                                           
30 DRIJVEROVÁ, M. Domov pro Marťany. 1. vyd. Praha: Albatros, 1998, str. 24 

31 Tamtéž, str. 25 
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4. Typologie postav 

4.1.Outsider jako protagonista 

4.1.1. Jeník Placka 

Jeník je přímo předurčen k tomu, být outsiderem: je nejmenším žákem 
ze třídy, navíc se mu kvůli jeho příjmení spolužáci posmívají… Rodiče sice 
Jeníka utěšují, že „mnoho Placků bylo slavných. …. Třeba strýc Eda. Nebo 
dědeček.“32 a že „spousta Placků bylo malých. Třeba strýc Jára.“33, ale jeho 
pocit méněcennosti tím nezmenší – „nikdo neví, jak bylo těm příbuzným, když 
chodili do druhé třídy.“34 Ještě více než postavení ve třídě ho trápí Sylva 
Kyselá, jeho brýlatá spolužačka a sousedka. Již na samém začátku příběhu se 
dozvídáme, jaký má protagonista k Sylvě vztah: „Jeník se popáté podíval 
na školní fotografii. A popáté dostal vztek. I tady. I tady musí být vedle něho. 
Brýle jí sklouzly na špičku nosu. V ruce drží pero. Proč? Aby bylo vidět, že je 
vzorná? Že píše nejlíp ze třídy?“35 Rodiče mu dávají spolužačku za příklad, 
neustále ho s ní srovnávají. Podle nich dělá Sylva všechno lépe: „Co se Jeník 
pamatuje, byla Kyselá lepší. Odmalička. Líp jedla. Víc přibývala na váze. 
Nezlobila. Nebudila se v noci. Začala dřív chodit a mluvit. Její maminka byla 
ráda. Jendova maminka byla smutná.“36 I rodiče tak svým napomínáním 
přispívají k Jeníkovu pocitu outsidera. Sylva si je své převahy nad Jeníkem 
vědoma a využívá ji nejen doma, ale i ve škole. Jakmile se proti ní chlapec 
ohradí nebo jí něco provede, je od rodičů napomínán, stejně jako když ji 
nazve Sísou. „(…) když jí Jeník řekne Síso, urazí se. Aspoň něco. Jenda má 
pak od ní nejméně dva dny pokoj.“37 Jako jediný bezpečný způsob „obrany“ 
proti Sylvě tedy může chlapec použít pouze svou fantazii. Nechává se unášet 
barvitými představami, jak by Sylva spadla do pasti na slony a prosila ho 
o pomoc, jak by byla Jeníkovým dědečkem, kapitánem Plackou, vysazena 
na pustém ostrově nebo jak by ji postrašil v převleku za strašidlo. Ve svých 
představách si užívá pocit, že je nad Sylvou a má její osud ve svých rukou. 
Právě při nahlížení do Jeníkovy fantazie užívá autorka personální perspektivu. 

                                                           
32 DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá. 1. vyd. Praha: Albatros, 1988, str. 8 
33 Tamtéž, str. 8 
34 Tamtéž, str. 8 
35 Tamtéž, str. 5 
36 Tamtéž, str. 13 
37 Tamtéž, str. 14 
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Drijverová – ačkoliv se to tak může na první pohled zdát – nezobrazuje 
Jeníka a Sylvu jako protikladné postavy. Jeník není jen „utiskovaný 
chudáček“, stejně jako Sylva není pouze „protivná pilná žačka“. K tomu 
autorce pomáhá nejen užitá er-forma, ale také individualizace postav, což 
přispívá k autentičnosti příběhu. Hrdina si nechce nechat Sylviny posměšky 
líbit, nechce se smířit se svým postavením outsidera, a proto se jí touží 
pomstít i ve skutečnosti. 

Rodiče netuší, jaký mají děti ve skutečnosti vztah, Jeník na Sylvu nežaluje. 
Je si vědom toho, že by mu rodiče stejně neuvěřili, protože znají jeho 
spolužačku jinak než on. Chlapec nestojí o další malér, a proto způsob, jakým 
se Sylvě pomstí, pečlivě promýšlí. „Pomsta není tak jednoduchá, jak by se 
zdálo. Všechny plány končí ve chvíli, kdy Kyselá může jít žalovat. Je tedy 
třeba vymyslet něco, co je hrozné, ale ne zakázané, něco, co bude Kyselou 
moc mrzet, ale Jeník za to nebude potrestán.“38 Jeník při vymýšlení pomsty 
využívá toho, že zná Sylvu velmi dobře. Po několika dnech usilovného 
přemýšlení přichází na to, co ji dokáže „dokonale zničit“. „A Jeník za to 
nebude napomínán. Naopak, bude chválen! Bude to ovšem dřina. A nebude to 
ani trochu zábava. Ale dokonalá pomsta taky není jen tak něco. Pro pomstu se 
musí něco obětovat.“39 

Při mstě se poprvé objevuje Jeníkova urputnost. Jen tak se nevzdává, když 
mu na něčem záleží, je schopen udělat vše, co je v jeho silách. Ačkoliv má 
o úspěchu svého plánu pochyby a často se mu do učení nechce, pokoření 
spolužačky mu za námahu stojí. 

Co se skrývá za Sylvinými naschvály? Chce Jeníkovi opravdu jen škodit? 
Z jejího jednání je zřetelné, že neví, jak jinak by se mu mohla přiblížit. Je to  
pro ni vlastně jediný způsob, jak získat chlapcovu pozornost. A i přesto, že ji 
Jeníkova pomsta zasáhne, protože už se nad ním nebude moci vytahovat, 
pořád o něho stojí. Aby mu svou náklonnost dokázala, překoná sama sebe 
a i přes svůj odpor k myším chytí na ulici Jeníkovu uprchlou myš Josefa. 

Vztah Jeníka a Sylvy tedy prochází vývojem. Zpočátku hrdina nemůže 
dívku vystát. Přesto vůči sobě nemají zcela negativní postoj. Vzhledem 
k tomu, že vedle sebe vyrůstali, jsou na sebe zvyklí, takže když spolu občas 
nemluví, zjišťují, že si vlastně navzájem chybí. „Bohužel, za týden Jeník 
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zjistil, že mu Kyselá chybí. I její stálé povídání. Měl ji za sebou, co se 
pamatuje. A teď nic. Jako by byl vzduch.“40 

Jeníkovi Sylvino chování vadí a rozhodne se dát jí za vyučenou. Ale 
i když má na ni chlapec vyhraněný názor, dokáže ho změnit. Když dívka chytí 
prchajícího Josefa, uvědomuje si Jeník, že není tak špatná, jak si myslel. Že jí 
na něm, i přesto, jak se k němu často chovala, nejspíš záleží, protože jinak by 
takového činu nebyla schopna. Od tohoto okamžiku považuje Sylvu 
za kamarádku.  

Jeníkův aktuální postoj k Sylvě se odráží i v jejím pojmenování. Kyselou, 
případně Sísou, je pro něj až do osudného zážitku s myší. „Sylva je taková, 
jak se jmenuje. Kyselá.“41 Od okamžiku, kdy si Jeník uvědomí váhu jejího 
činu, ji nazývá Sylvou - už není Kyselá, je statečná. A pokud se někdo stane 
naším kamarádem, neoslovujeme ho přece příjmením. „Ode dneška je Kyselá 
- totiž Sylva - jeho kamarádka.“42 

 
V pokračování příběhu, které nese název Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, 

tráví Jeník a Sylva společné prázdniny u moře. Chlapcův vztah k Sylvě se 
upevňuje, z kamarádského se zvolna mění na ochranitelský. Jeníkovo 
sebevědomí, probuzené oním úspěchem ve škole, ještě roste, když zjišťuje, že 
i Sylva, považována za dokonalou, má své slabé stránky. Navíc ho její rodiče 
chválí a dávají dceři za vzor. Právě Sylvin strach ze sasanek a z letadel i její 
pláč kvůli nedostatečnému opálení dávají Jeníkovi pocit, že by ji měl 
ochraňovat. Jeho náklonnost k ní se zvětšuje natolik, že si dokonce 
představuje, jak si ji vezme v budoucnu za ženu.  

Jeho sebevědomím však otřese Sylvino nadšení z kapitána letadla. 
„A dívala se tak nadšeně, že Jeníka zabolelo u srdce. Nebo to byl žaludek? 
Poprvé ho napadlo, že Sylva by taky nemusela obdivovat jen jeho.“43  
Od tohoto okamžiku se znovu projevuje Jeníkova urputnost. Chce Sylvu jen 
pro sebe, záleží mu na tom, aby ji zaujal a ona si všímala jen jeho. 

Ačkoliv se chlapec snaží, nedaří se mu její pozornost upoutat. Mnohem víc 
než Jeník ji totiž zajímá nový spolužák Petr, nejvyšší kluk ze třídy, který se 
výborně učí, hraje na housle, má zvučné příjmení a bohaté rodiče. 

                                                           
40 Tamtéž, str. 34 
41 Tamtéž, str. 5 
42 Tamtéž, str. 62 
43 DRIJVEROVÁ, M. Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř. 1. vyd. Praha: Albatros, 2002, str. 25 
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Jeník má spolužákovi za zlé, že si jeho kamarádky všímá. Má pocit, že to, 
že se mu Sylva vzdaluje, je jen Petrova vina. Na Sylvu, kterou stále obdivuje, 
se ale zlobit nedokáže.  Z chování obou hlavních postav je zřetelné, že 
v pokračování příběhu plastičnosti postav ubývá, především pokud jde 
o Jeníka, což vyprávění ubírá na věrohodnosti. 

Jeník si všímá, že se Petr Sylvě líbí a jeho sebevědomí klesá. „Sylva sedí 
s Vyskočilovou, ale na Petra se dívá. Každou chvíli. Je vysoký a má jedničky. 
A jmenuje se Křišťál a já se jmenuju Placka. Začal jsem se špatně učit a bude 
ze mě (jak říkal tatínek) sotva popelář.“ 44 Opět se cítí jako outsider, nechce se 
jí ale vzdát. Dokáže ho utěšit jen osvědčený útěk do světa představ 
a „povídání“ s Josefem, k jejichž ztvárnění autorka opět využívá Jeníkovu 
perspektivu. 

Jeho pocit outsiderství prohlubuje nejen postupná ztráta Sylvy, ale i nová 
třídní učitelka, která se mu necitlivě posmívá kvůli jeho příjmení. Navíc je 
i po prázdninách nejmenší ze třídy. Tělesná výška hraje v Jeníkově 
sebevědomí významnou roli – a to nejen výška jeho samotného, ale i jeho 
soků. Právě výška je jedním z mála vnějších znaků, které autorka v této próze 
u postav zdůrazňuje. Jako nejmenší žák ze třídy má tedy Jeník pocit 
méněcennosti a je logické, že žárlí na Petra, který je ve třídě nejvyšší. 

Proto je mu zprvu sympatický Honza Paleček, další nový spolužák, který 
je ještě menší než on. Jeník tak doufá, že se jeho pozice zlepší. Brzy ale 
zjišťuje, že na výšce až tak nezáleží. Honza, ač malý, rozhodně netrpí nízkým 
sebevědomím, naopak baví celou třídu a všechny spolužačky ho obdivují 
– včetně Sylvy. 

Jeník se však stále nevzdává naděje, že by mohla být Sylva jeho. V masce 
rytíře je odhodlán o svou „princeznu“ bojovat s Honzou, přestrojeným 
za prince. Že byla jeho veškerá snaha dívku zaujmout marná, si uvědomuje až 
v okamžiku, kdy dá Sylva v tanci přednost Honzovi a ještě Jeníka, umazaného 
od čokolády, nazve „ušmudlaným rytířem“. „Ušmudlaným rytířem není Jenda 
Placka jen v závěrečné karnevalové epizodě, která představuje rozhodující 
zlom mezi ním a Sylvou. Jeho obdivný vztah k Sylvě se od počátku vyznačuje 
ochranitelskou a zároveň i majetnickou touhou, jakýmsi úsměvně dojemným 
kavalírstvím.“45 

                                                           
44 Tamtéž, str. 49 
45 ŠUBRTOVÁ, M. Radosti a trápení dětského věku. Ladění, 2003, roč. 13, č. 1, str. 18. 
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 Teprve v tu chvíli Jeníkovi dochází, že jí na něm vůbec nezáleží a že si 
jeho obdiv nezaslouží. Ze Sylvy je znovu protivná Sísa Kyselá. 

Její odmítnutí ho však paradoxně sblíží s jeho „sokem“ Petrem. „Dva 
chlapci s různorodými povahami a zájmy totiž nenacházejí společnou řeč 
jenom díky pocitu zhrzenosti nad Sylviným odmítnutím. Jenda si vedle 
úspěšného Petra začíná uvědomovat svoji osobitost a nalézá ztracenou 
sebedůvěru.“ 46  Jeník si uvědomuje, že i on v něčem vyniká. Daří se mu 
pěstovat motýly z kukel, čímž si získá Petrovo uznání. 

 

4.1.2.  Alois Zajíc 

Alois Zajíc je jiným typem outsidera než Jeník Placka. V ničem nevyniká, 
není ničím zajímavý, nic ho netrápí – outsidera z něj dělá právě jeho 
průměrnost. „Zajíc je nebych. Toto označení ho dokonale vystihuje.“47 
Těmito slovy začíná vypravěč charakterizovat protagonistu knihy Zajíc 
a sovy. Zajíc je průměrný žák, nevidí důvod, proč by se měl snažit, je smířený 
s tím, že z něj „nic nebude“, jak mu často třídní učitelka i starší bratr vyčítají. 
Je velmi samotářský, nemá potřebu se bavit s ostatními spolužáky nebo se 
dokonce s někým přátelit. Nezáleží mu na tom, co si o něm ostatní myslí. Ani 
svým zevnějškem není Zajíc zajímavý – „je pomenší, brýlatý a obtloustlý, ale 
nijak nápadně. (…) Nosí mírně zmačkané kalhoty a flanelové košile.“48 

Zájem ostatních je Zajícovi na obtíž, protože on je nejspokojenější, když si 
ho nikdo nevšímá, pokusy ostatních, vytrhnout ho z jeho nečinnosti, Zajíce 
obtěžují. Učitelka si se Zajícem neví rady. Proto ho posadila do jedné lavice 
s žákem Veverkou, premiantem třídy, a tedy Zajícovým pravým opakem, 
doufajíc, že na něho bude mít Veverka dobrý vliv. 

Jediným Zajícovým zájmem je jídlo, a proto není divu, že největší radostí 
z celého dne je pro něho předstírání večerní hygieny a především tajné 
snědení tabulky čokolády, kterou si schovává pod gaučem. „Tohle je jeho 
nejmilejší chvilka za celý den. Teď je mu konečně dobře.“49 

Hrdinovo příjmení nezvolila autorka náhodou. Chlapec je, stejně jako jeho 
zvířecí jmenovec, plachý, samotářský a nenápadný. Při problému 
se spolužáky se brání útěkem. „Název knížky tedy slouží jako signál 

                                                           
46 Tamtéž, str. 18-19 
47 DRIJVEROVÁ, M. Zajíc a sovy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1990, str. 5  
48 Tamtéž, str. 6 
49 Tamtéž, str. 13 
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náročnější práce s významem slova a s jazykem vůbec; Zajíc si od první 
stránky (ne však do poslední) nese své zaječí významy (…)“50 

Přes Zajícovu zjevnou pasivitu je patrné, že má i svůj bohatý vnitřní svět, 
svoje představy, například když se večer dívá z okna. „Zajíc je sám. Zhasne 
lampičku a přistoupí k oknu. Nad městem svítí měsíc. Dvorek, do nějž má 
Zajíc výhled, se změnil v úžasnou krajinu. Z bedny na kočárek, o kterou věčně 
někdo zakopává, je truhla s pokladem. Zaprášený akát se stal částí džungle. 
A protější okna se tváří jako zářící hvězdy. Zajíc má pocit, že pluje někam 
daleko. Až se mu zatočila hlava.“51 Představy pro něj znamenají jakýsi únik 
z apatie, proto je rozladěný, když ho z nich někdo vyruší. „…teď už to nejsou 
sošky. Kouzlo zmizelo. „Pitomý šutry!“ řekne si Zajíc.  „Pitomý… pitomý 
šutráky…“ (…) Když poslední kamínek zmizí v řece, zpozoruje Zajíc, že brečí. 
Nemůže za to. Ani neví, proč mu slzy tečou. Cítí jen, že se něco stalo.“52  

 Ani doma nevědí, co si se Zajícem počít. „Zajícovi rodiče syna nejen 
doma nepotřebují, ale jsou radši, když se tam moc nevyskytuje. Jde jim 
na nervy. Přechází bytem a nic nedělá. (…) Když ho přinutí k nějaké činnosti, 
je to spíš horší než lepší.“53 Rodiče mají strach ze Zajícovy budoucnosti. 
Srovnávají ho se starším synem Raulem, který vždy vynikal v učení, 
chápavosti i v dobrém chování. I Raul, studující vysokou školu, při každé 
návštěvě doma vytýká bratrovi špatný prospěch. Zajíc ale výčitky nevnímá, 
jen se sklopenou hlavou čeká, až se rodiče a Raul vypovídají, jejich výtky ho 
obtěžují a vytrhují z jeho klidu a apatie. 

Zvolená er-forma podle mého názoru zdůrazňuje odstup, který okolí 
od Zajíce má. Ze stejného důvodu vypravěč pojmenovává hrdinu jen 
neosobním příjmením. Spolužáci nevědí, co si mají o Zajícovi myslet. Právě 
jeho pasivita a nekomunikativnost způsobí, že je ostatními obviněn z krádeže. 
„Všichni na něj tak koukají… A shodně si myslí: ten Zajíc je odjakživa divnej. 
Ani se s nikým nebaví, co o něm vlastně víme? A tuhle se mi ztratila guma… 
obtisky… a tak dál a tak dál.“54 Nekonfliktnímu Zajícovi je situace 
nepříjemná, vytrhuje ho z jeho pasivity, navíc ví, že je nevinný. Jako jediné 
východisko v daném okamžiku vidí útěk. 

                                                           
50 VAŘEJKOVÁ, V. Zajíc a sovy (recenze). Komenský, 1991, roč. 116, č. 4, str. 189  
51 DRIJVEROVÁ, M. Zajíc a sovy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1990, str. 12 
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Zajíc se v nemocniční zahradě, kde se spolužákům schová, setkává 
s Apolenou. Toto setkání je pro něho zlomovým okamžikem. Dívka ho 
ochrání před spolužáky a věří mu, že nic neukradl. To je pro Zajíce nový, 
dosud nepoznaný pocit, který naruší i jeho stereotypní chování. Nemá chuť 
k jídlu, což rodičům přijde krajně podezřelé, v koupelně ten večer nepodvádí 
a opravdu se umyje. Myšlenky na to, co se ten den stalo, ho zaměstnají 
natolik, že ani nepotřebuje svou denní dávku čokolády. 

Zajíc Apolenu navštíví, aby jí předal dárek za to, že mu pomohla, 
a postupně vzniká mezi oběma dětmi přátelství. Osamělá dívka dává Zajícovi 
najevo, že ho potřebuje, že ji jeho každodenní přítomnost těší. Zajímá se 
o něj, a tak podnítí Zajícovu proměnu. Chlapec, zprvu z jejího zájmu 
rozpačitý a překvapený, se už nestará jen sám o sebe a o to, co by snědl. Jeho 
lhostejnost vůči ostatním mizí. „(…) své strádání věčně káraného kluka 
konfrontuje s trápením věčně citově zanedbávané holky“.55 Apolena se víc 
zajímá o Zajíce, než aby vyprávěla o sobě. Svou nesdílností, určitým 
tajemstvím, jako by si chtěla udržet jeho zájem. Tato tajemství odhaluje Zajíc 
postupně během návštěv v nemocnici. „Apolenina perspektiva ve vypravěčské 
promluvě chybí, patrně aby netříštila pozornost soustředěnou k Zajícovi.“56 

Přestože je Apolena se svými vynikajícími školními výsledky, 
kamarádskou povahou a odvahou Zajícovým opakem, tak i ona je svým 
způsobem outsiderem – ve vztahu k rodičům, kteří jsou zaneprázdněni svou 
kariérou a na dceru nemají čas. Chlapce mrzí, že je Apolena kvůli rodičům 
smutná, chce, aby se cítila lépe. Objevuje v sobě sílu své nové kamarádce 
pomoci a postupně si k ní vybuduje ochranitelský, až majetnický vztah. 
Neváhá kvůli Apoleně porušit domácí vězení, raději přijme trest, než aby ji 
zklamal tím, že za ní nepřijde. 

Bratrovy výtky ohledně prospěchu už Zajíc nevnímá jen jako vyrušení 
ze svého klidu, ale jako překážku pro schůzky s novou kamarádkou. „Má se 
Apoleny vzdát? Přestat za ní chodit? To ne! Připadá mu, že už ji zná dlouho. 
Jak vůbec může být bez ní? Bez každodenního povídání? Potřebuje ji – a ona 
jeho určitě taky, když ho chtěla za bratra…“57 Myšlenky na budoucnost 
a na Apolenu jsou důvodem, proč se Zajíc začne učit a uvědomí si, jak je 
důležité, aby měl nějaký zájem. 

                                                           
55 VAŘEJKOVÁ, V. Zajíc a sovy (recenze). Komenský, 1991, roč. 116, č. 4, str.  189 
56 ŠUBRTOVÁ, M. Fenomén outsiderství v próze pro děti a mládež. In URBANOVÁ, S. Sedm klíčů 
k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století, Olomouc: Votobia, 2004, str. 128  
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Hrdinova vnitřní proměna se projevuje také častějším povídáním s rodiči 
a schopností hájit se před spolužáky. „No, nestyď se,“ rýpe Veverka 
k potěšení spolužáků, „o copak se zajímáš, pověz…“ Třída se baví, smích se 
mění v řev. Zajíc vstane, opovržlivě pohlédne na Veverku. „O lidi se zajímám, 
ty vole,“ řekne, „o lidi!“ Načež vypochoduje na chodbu a nechá třídu užasle 
zírat.“58  

Zajícovu proměnu, přemýšlení o sobě samém i o ostatních, znázorňuje 
autorka i častějším použitím jeho perspektivy. 

Právě kvůli Apoleně se Zajíc vydá do polorozbořeného domu zkontrolovat 
soví vejce, kterých si dívka všimla, když si tam při útěku z domu zlomila 
nohu. Nezáleží mu ani tak na sovách ale hlavně na tom, aby udělal Apoleně 
radost, a navíc se nechce dát odvážnou dívkou zahanbit. Z úspěšné výpravy 
má radost a těší se, jak bude dívce o sovách vyprávět. Když však zjistí, že 
malým sovičkám někdo zabil matku, rozhodne se je zachránit. Přestože se 
o zvířata nikdy nezajímal, je mu sovích mláďat líto a nechce je nechat 
zahynout. Kromě toho ví, že „by se Apoleně už nikdy nedokázal podívat 
do očí, kdyby tam sovy nechal.“59 

Zajícovi rodiče sovy doma nechtějí. Chlapec však za záchranu sov urputně 
bojuje, uvědomuje si, že nejde jen o sovičky, ale také o prosazení sebe 
samého. Rodiče jsou synovým zápalem pro věc překvapeni, takového ho 
neznají. Je to poprvé, kdy se před nimi mladší syn, dosud bez jakékoliv 
záliby, snaží prosadit svůj názor. Zajíc, zoufalý z jejich odmítavého postoje, 
má pocit, že ho rodiče nemají rádi, že stojí jen o Raula – jemu by určitě sovy 
dovolili. „Sovy jsou míněny doslovně. Leč přece jen je jim přisouzen 
symbolický význam – vždyť jsou opuštěné, osamělé, bezbranné, podobně 
jako ty citově neuspokojené děti (Apolena a Zajíc), které tak jako ony 
potřebují pomoc.“60  

Maminku sice výtka mrzí, zároveň je ale mile překvapena, že se Zajíc 
konečně o něco zajímá. Proto se mu, i když se jí ptáci nelíbí, snaží pomoci. 
Prostřednictvím soviček v sobě Zajíc objevuje lásku ke zvířatům. „Zajíc 
najednou chápe, proč mají lidé doma psy, kočky, papoušky… Je to něco 
živého a člověk se o to musí starat.“61 Dokonce začne se spolužákem 
Veverkou chodit do přírodovědného kroužku, konečně má nějaký opravdový 
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zájem. Za záchranu soviček je chlapec vedoucím kroužku pochválen a dán 
ostatním za příklad, což je pro něj nezvyklý, ale velmi příjemný pocit, stejně 
jako to, že si s ním ostatní povídají. Zajíc je schopen sebereflexe, uvědomuje 
si, jaký byl dřív: „Jediné co ho zajímalo, byl on sám, Zajíc. Ale teď…“62 
Konečně ví, co chce v životě dělat: „Bude se učit, a stane se veterinářem 
jako David. Bude léčit a zachraňovat zvířata. Pořád ho někdo bude 
potřebovat.63 Dopis od Apoleny, která mezitím odešla z nemocnice domů, 
završí Zajícův pocit spokojenosti. 
 

4.2. Hanka Marková 

Prázdninový příběh Hanky, protagonistky knihy Nekonečné prázdniny, je 
psán v ich-formě formou deníku, zápisy z jednotlivých dnů jsou označeny 
datem. 

Hanka si připadá obyčejná, se svým vzhledem ani jménem není příliš 
spokojená: „(…) nos, pihy a vlasy nakrátko (dlouhé vlasy - krátký rozum – 
táta) a na pěšinku (děti s ofinou šilhají – máma). Kalhoty, tričko nebo svetr, 
na krku klíč (už třikrát jsem ho ztratila) – ano, jsem to já: Hana Marková, 
devět let, III. B, Letenice u Prahy. (…) A sama sobě se nelíbím.  Vůbec. Jsem 
taková… no, obyčejná. I jméno mám k ničemu: Hana!“64 

Přestože v Letenicích, kde s rodiči žije, nemá žádné kamarády, není úplně 
sama. S pomocí své fantazie si stvořila Klaudii – před rokem, po hádce 
s kamarádkou, ji spatřila v zrcadle. „Seděla jsem před zrcadlem a koukala 
jsem se, jak vypadám, když mi tečou slzy. Přivřela jsem oči… a před nimi se 
začala dělat barevná kolečka. Myslela jsem na to, že Nikola není žádná 
pořádná kamarádka, že bych chtěla mít jinou. A pak se to stalo. Poprvé se 
přede mnou objevila. … Jméno jsem jí dala až později. A povídala jsem si s ní 
– venku i doma v pokoji… Bylo to jednoduché, jen jsem na ni pomyslela, už 
byla se mnou.“65 Své kamarádce Klaudii věnuje Hanka hodně času, „povídá“ 
si s ní každý večer. „Vždycky večer se dívám do zrcadla. Sedím před ním 
v tátově starém křesle a koukám se. Nejdřív na sebe a potom na ni… Dívat se 
na sebe není nic zajímavého. Ale jinak to nejde, když chci, aby přišla… (…) 
Koukám a koukám… nesmí se u toho mrknout. A pak, když se mi zrcadlo 
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zamlží před očima, potom se objeví.“66 Hanka ji – na rozdíl od sebe – 
považuje za neobyčejnou a hezčí, než je ona sama, se svou „kamarádkou“ se 
porovnává: „Je mi docela podobná, ale pihy nemá. A vlasy má zapletené 
do dvou dlouhých copů. Oči má stejně modré jako já, ale ty dlouhé řasy! 
Vždycky nosí krásné šaty, ale nikdy se nehádáme.“67 Vysnila si Klaudii 
takovou, jaká by sama chtěla být. Postava Klaudie je, na rozdíl od ostatních 
postav, prostřednictvím Hanky charakterizována přímo. 

V kamarádství s Klaudií vidí hrdinka zpočátku velké výhody. Klaudie se 
s ní nehádá, nevyzradí žádné její tajemství, ve všem s ní souhlasí a nechá ji 
za sebe rozhodovat. Hanka si je vědoma toho, že její nejlepší kamarádka žije 
jen v jejích představách, ale věří, že jednoho dne se do Letenic přistěhuje 
skutečná Klaudie. „Až přijede, nebudu sama. Protože v zrcadle, to je jen 
„jako“. Opravdová Klaudie bude lepší, určitě.“ 68 Proto se upíná k naději, že 
se do Letenic přistěhují nějací lidé s dcerou a bude tak mít konečně svou 
vytouženou kamarádku. A tak denně vyhlíží žluté stěhovací vozy, které jí 
novou kamarádku přivezou.  

O co aktivnější je Hanka ve svých představách, o to pasivnější je 
v hledání skutečného přátelství. Získání kamarádky raději svěřuje svému 
kouzelnému totemu – věří, že jí Klaudii přičaruje. Ačkoliv po kamarádce 
touží, nedokáže si představit, že by se kvůli ní přestěhovala do Prahy. I když 
Letenice předtím odsoudila, líbí se jí tam. „V Praze bych neměla ani zahradu, 
ani králíky. Ne, nejlepší bude zůstat tady. A Klaudie se musí přistěhovat sem, 
to se nedá nic dělat.“ 69 Klaudie je Hančiným tajemstvím, neřekla o ní ani 
rodičům. 

Ačkoliv dívka považuje Klaudii za ideální kamarádku, už po pár 
prázdninových dnech spatřuje v přátelství i nevýhody: „Je hloupé, že 
vymyšlená kamarádka nikdy neví víc, než já sama. (…) Ví jen to, co vím já 
– a toho zas není tak moc.“70 „Povídání“ s vymyšlenou přítelkyní Hanku 
začíná nudit. Zklamání ze skutečnosti, že skutečná kamarádka stále nepřijíždí, 
v ní navíc probouzí rozhořčení, na Klaudii se zlobí. Později si však svou 
zlobu vyčítá, má pocit, že je vůči ní nespravedlivá.  
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Hančino líčení toho, co s Klaudií zažívá a co si s ní povídá, je odlišeno 
kurzívou, aby se čtenář v jejích představách neztratil. 

Jediným Hančiným vrstevníkem v Letenicích je Martin, chlapec, který se 
přestěhoval s rodiči z Prahy. S Martinem však dívka kamarádit nechce, 
dokonce jím zpočátku opovrhuje: „(…) je to šprt. Samé jedničky a v kapse 
notýsek, kam si zapisuje poznámky o přírodě. Na nose brejle a věčně čisté 
tričko. To se rozumí, naši mě pořád přemlouvají, abych s ním kamarádila. Že 
je taky jedináček, ale rozumnější než já. Ani mě nenapadne se s ním bavit. 
Tenhle zázrak nevyleze na strom, má strach z hus a ke včelínu by se 
nepřiblížil ani na deset metrů. Hlavně že si o přírodě čte! Co s ním?“71 Je jí 
protivný, protože ho její rodiče vychvalují a dávají jí ho za vzor. Hanka nemá 
o Martinovu přítomnost zájem, dává mu najevo, že o něho nestojí. Téměř ho 
nezná, posuzuje ho jen podle prvního dojmu. Občasné myšlenky na Martina si 
nechce připustit, raději se vrací zpět ke Klaudii. 

Martin se Hančinou nepřístupností nenechává odradit. Všiml si, že je také 
sama, že nemá žádné kamarády, a nabízí jí přátelství. O Klaudii, stejně 
jako Hančini rodiče, nic netuší. Impulzivní Hanka svou smyšlenou kamarádku 
brání, Martinova slova ji uráží. Po chvilce ji však políček, který mu dala, 
mrzí. Nakonec mu – jako jedinému – o Klaudii řekne, nepřizná však, že si ji 
vymyslela. Její negativní postoj k Martinovi se zmírňuje. „Nakonec to není 
špatný kluk – nežaluje.“72 Hanka se za své chování vůči němu stydí a je si 
vědoma své slabé stránky, protože se mu nedokáže omluvit. Nechce před ním 
svou slabost přiznat, raději se tváří, že se nic nestalo. Špatné svědomí ji však 
přivede k tomu, aby začala s Martinem komunikovat. Chlapec o přátelství 
s Hankou stále stojí, nabízí jí proto, že ochočí sousedova zlého psa Ajaxe, aby 
si mohla vyzvednout své poklady, které má v sousední zahradě schované. 

Hanka Martina nejednou odsoudí za jeho chování, aniž by znala 
okolnosti, a ještě se mu snaží pomstít, protože se cítí ublíženě. Když se dozví, 
že Martin byl ten, kdo řekl tatínkovi o tom, že ji Ajax při pokusu o ochočení 
kousl, považuje ho za zrádce. Nedochází jí, že to Martin udělal ze strachu 
o její zdraví, protože mu na ní záleží a zná možné zdravotní následky. Situace 
se opakuje, když se mu podaří psa ochočit. Po zjištění, že Martin nedával 
Ajaxovi maso z holé ruky, nýbrž měl nasazenou rukavici, ho Hanka označí 
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za podvodníka, nezajímá ji jeho vysvětlování  o opatrnosti. Martina mrzí, že 
ho dívka odsuzuje za to, co myslel dobře. 

Hanka ve svých deníkových zápiscích reflektuje protichůdné pocity, které 
ve vztahu ke Klaudii i k Martinovi zažívá. Zaměstnaná odháněním Martina si 
zprvu vyčítá, že se kamarádce nevěnuje, slibuje si však, že to skutečné 
Klaudii vynahradí. Bojí se, že o ni přijde, má strach, že Klaudie v době, kdy 
kvůli trestu nesmí Hanka ven, začne místo ní kamarádit s Martinem. Když je 
však zaměstnána starostmi s Ajaxem, přichází na to, že Klaudii vlastně 
nepotřebuje, další den však na ni opět myslí a obává se jejího případného 
nezájmu. Ani její postoj k Martinovi není jednoznačný. Hanka nerozumí jeho 
chování – od Klaudie není zvyklá na to, že by s ní v něčem nesouhlasila 
a něco jí vyčítala. Příliš mu nedůvěřuje, na druhou stranu oceňuje jeho 
šikovnost, když tajně pozoruje, jak chlapec ochočuje Ajaxe. 

Dívka se nevyzná ani sama v sobě. Nalhává si, že Martina nepotřebuje, že 
má Klaudii. Vzápětí si ale uvědomuje, že imaginární kamarádka ji sice 
nezklame, ale je daleko, a že by vlastně ráda považovala Martina 
za kamaráda. Hanka chápe, proč je na ni Martin uražený, ale to, že se 
nevěnuje psovi, který byl na něj zvyklý, od něho bere jako zradu. Rozhodne 
se proto hladového Ajaxe krmit, věří, že by se jí mohlo nakonec podařit psa 
ochočit, zrovna tak, jako se to povedlo Martinovi.  

Chlapec však dokáže uznat svou chybu a Hance se omluví. To na ni udělá 
dojem, vždyť ona sama to nedovede. Když se ale Martin zeptá na Klaudii, 
neubrání se Hanka další lži. Stydí se přiznat, že Klaudie ve skutečnosti 
neexistuje. Lež ji mrzí tím víc, když vidí, že jí Martin skutečně důvěřuje. 
Vymyšlená kamarádka ji přestává zajímat, svůj nezájem o ni vysvětluje její 
nepřítomností. 

Péče o zanedbaného psa Hanku s Martinem sbližuje. Hrdinka na něj mění 
názor, obdivuje jeho znalosti. „Martin není žádný šprt.  Ne jako Jarda 
Adámek u nás ve třídě, který se všechno učí nazpaměť z knížky, ale jinak neví 
nic. Martina přírodopis vážně zajímá. A ví i to, co v učebnicích není.“73 
Přesto se neubrání konfrontaci Martina se svou smyšlenou kamarádkou. 
Připadá jí ve srovnání s Klaudií nedokonalý, nechce se smířit s jeho slabými 
stránkami.  

Z úspěšného ochočení Ajaxe má Hanka velkou radost. Ani ne proto, že si 
může jít vyzvednout k sousedům svůj totem, zvaný Velký datel, který jí má 
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plnit přání. Mnohem víc ji těší, že mohla pomoci zanedbávanému psovi. „Je 
to zvláštní pocit – pomáhat někomu, kdo to doopravdy potřebuje. I když je to 
třeba jen pes.“74  Pro dívku, která dosud myslela především na svoje 
problémy a na Klaudii, je to nové poznání. 

Skutečné zážitky a starosti s Ajaxem zaměstnávají Hanku natolik, že 
nemá čas ani potřebu na Klaudii myslet. Není si však jistá, jestli o ni vlastně 
vůbec ještě stojí, když má Martina. Jediné, co ji Hance připomíná, jsou 
Martinovy dotazy. Chtěla by mu sice vysvětlit, jak je to s její smyšlenou 
kamarádkou doopravdy, ale nenajde odvahu, naopak se do vlastních výmyslů 
ještě víc zaplétá, protože se bojí úplné ztráty Martinovy důvěry. „Možná by 
tomu ani nerozuměl – třeba by mu všecko, co o Klaudii vím, nepřipadalo 
jako tajemství, ale jako lež… A pak už by mi nevěřil v ničem.“75 Hanka si 
užívá skutečného přátelství, toho, že může s Martinem sdílet zážitky, povídat 
si s ním, aniž by měl totožný názor a aniž by věděla, co přesně řekne… Podělí 
se s ním i o Velkého datla, ačkoliv totemu příliš nevěří, protože Klaudii jí 
nepřičaroval.  

Hanka, která vyměňuje svůj vysněný svět za opravdové zážitky, začíná 
pochybovat o tom, co vlastně je skutečné a co vymyšlené, neví, čemu má 
věřit. „Jenže: je Velký datel opravdu kouzelný? Nebo jsem si ho vymyslela, 
zrovna tak jako Klaudii? Přináší štěstí, nebo ne? Když já jsem taková…něco 
si vymyslím, a pak tomu věřím. A když tomu věřím, je to doopravdy, nebo ne? 
Třeba Velký datel čaruje a Klaudie není. Nebo nečaruje, a Klaudie někde je? 
Co já vím.“76 

Nedůvěra v kouzelný totem se vytrácí ve chvíli, kdy se Hance s Martinem 
splní přání. Jejich rodiče od sousedů Ajaxe koupí a děti se o něj mohou 
společně starat. Všechny předcházející události tak vyústí nejen v pevné 
kamarádství, ale i v péči o psa. 

Ještě větší překvapení Hanku čeká, když do Letenic o pár dnů později 
přiveze žlutý stěhovací vůz opravdovou „Klaudii“ – Denisu. Hanka je k nové 
dívce milá a tím více ji zklame zjištění, že Denisa má sice dlouhé copy 
a modré šaty, jak si představovala, ale chová se protivně a „nafoukaně“. 
O takovou dívku, povahově naprosto odlišnou od vysněné Klaudie, Hanka 
nestojí. Teprve v tomto okamžiku se myšlenky na dokonalou kamarádku 
dokáže opravdu vzdát. Uvědomuje si, co je v přátelství opravdu důležité. 
                                                           
74 Tamtéž, str. 61 
75 Tamtéž, str. 63 
76 Tamtéž, str. 75 



 

 

27 

 

Dochází k názoru, že nezáleží na tom, jak kamarád vypadá, ale jakou má 
povahu. Kamarád je především ten, s kým si rozumí. A takovým kamarádem 
je pro ni Martin. Má sice své chyby, ale na rozdíl od Klaudie je reálný 
a Hanka se na něho může spolehnout. 

Ačkoliv jsem se s Hankou vzhledem k jejímu chování nedokázala 
ztotožnit, myslím si, že autorka proměnu jejích postojů vůči Klaudii 
a Martinovi, tedy výměnu smyšlené kamarádky za skutečné přátelství, 
vykreslila velmi přesvědčivě.  

4.3. Michala Novotná 

Domov pro Marťany je napsán v ich-formě a stylizován do formy deníku. 
Jednotlivé zápisy ale na rozdíl od Nekonečných prázdnin nejsou opatřeny 
datem. Hrdinka Michala se ve svém vyprávění nevěnuje popisu jednotlivých 
dnů, nýbrž pro ni důležitým událostem a zážitkům, trvajícím různě dlouhý 
čas. 

Desetiletá Michala začíná vyprávět svůj příběh v okamžiku, kdy se 
z pražského sídliště stěhuje s rodiči na kraj města do domku, který rodina 
zdědila po staré tetě. Změnu bydliště ztvárnila autorka přesvědčivě 
pomocí nepřímé charakteristiky, prostřednictvím Michaliných pocitů. Dívka 
zpočátku bere stěhování jako dobrodružství. Přesto pro ni není lehké se se 
situací, kdy ztrácí své jistoty, tedy domov a kamarády, vyrovnat. Logicky má 
strach z neznámého prostředí, stejně jako z toho, jak ji přijmou v nové škole. 
Vzpomíná na svou starou třídu a přemýšlí, jací asi budou její noví spolužáci. 

Michala nemá příliš velké sebevědomí, připadá si obyčejná. „Vypadám 
úplně normálně. Vlasy mám docela obyčejně hnědé, ani dlouhé, ani krátké, 
pěšinku na straně. Pusu mám dost širokou. Maminka mi říká „ty má hezká 
holčičko“ – ale je to moje maminka, Určitě mě vidí hezčí, než doopravdy 
jsem. Líbí se mi na mně vlastně jenom oči. Ty mám po tátovi, velké 
a hnědé.“77 Michalini rodiče si uvědomují, jak je změna prostředí pro dceru 
těžká a snaží se jí nový dům zpříjemnit, aby se v něm cítila jako doma.  

Michalu mrzí, že v jejím pokoji není nábytek, kam by si mohla dát svoje 
oblíbené věci, aby pokojík zútulnila. Zná však rodinnou finanční situaci, ví, 
že nemůže mít všechno hned, že vybavení domu stojí spoustu peněz a financí 
není nazbyt, když maminka nemůže chodit do práce.  
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Vypravěčka se obrací na adresáta, vypravování zážitků prokládá úvahami 
a obecně platnými řečnickými otázkami. To přispívá k identifikaci čtenářů 
s postavou Michaly a „posiluje charakter mluveného projevu.“78 

S rodiči má Michala hezký vztah, občas by je však chtěla mít jen pro sebe 
a být jedináček. Zároveň ale ví, že její bratr Martin, postižený Downovým 
syndromem, je právoplatným členem rodiny a rodiče i ji potřebuje. Přestože si 
zpočátku připadá v novém domově cizí, nechce rodiče se svým trápením 
zatěžovat. Chápe, že i oni mají dost starostí se stěhováním a především s jejím 
postiženým bratrem. Dívka nechce přidělávat rodičům starosti svým špatným 
prospěchem, proto si dá předsevzetí, že se zlepší. Na druhou stranu jí vadí, že 
musí být kvůli Martinovi nejlepší, aby mamince starosti s bratrem 
vynahradila. Tatínek Michale vysvětluje, že se „učí pro život“ a že s lepšími 
školními výsledky bude mít větší možnost výběru povolání. Michala si není 
zatím jistá, co by chtěla v životě dělat. Láká ji představa, že by byla lékařka 
nebo vědkyně, která najde lék na Downovu chorobu. Z jejího uvažování je 
zřetelné, že by chtěla bratrovi pomoci a rodičům tak ulehčit život. 

Michalu mrzí, že je Martin jiný než ostatní děti. Retrospektivně se vrací 
do doby, kdy se bratr narodil. Vzpomíná, jak se na něho těšila a nevadilo jí, že 
je nemocný. Jeho postižení, na malém miminku nepříliš patrného, si moc 
nevšímala, ve svém věku si přirozeně neuvědomila vážnost situace. Přesto jí 
už tenkrát neušlo, že se maminka kvůli postiženému dítěti trápí. Vzpomíná, 
jak jí rodiče vysvětlovali Martinovu odlišnost a jak byla odhodlaná se o něho 
starat. Retrospektiva ukazuje, jak se u Michaly změnil pohled na nemocného 
bratra, což přispívá k autentičnosti příběhu. Teprve s vzrůstajícím věkem totiž 
dívka zjišťuje, jakou zátěž pro rodinu Martin představuje, a jeho dočasná 
nepřítomnost v novém domově jí vůbec nevadí. Znovu si ale uvědomuje, že 
do jejich rodiny bratr prostě patří, i když to pro ně znamená mnoho omezení. 

Michalin vztah k bratrovi se výrazně neliší od sourozeneckých vztahů 
ostatních dětí, často se v něm mísí láska a hněv. Přes stěžování si na Martina 
a občasnou touhu být jedináčkem dává Michala najevo, že má svého bratra 
ráda. Čtenář se s Martinem seznamuje prostřednictvím Michaly. Tento způsob 
umožnil autorce srozumitelně přiblížit tematiku postiženého dítěte dětským 
čtenářům. 
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V závislosti na situaci zažívá hrdinka vůči bratrovi protichůdné pocity. Je 
si vědoma toho, že na Martina musí dávat pozor, aby se mu něco nestalo, má 
strach ze zodpovědnosti a užívá si v jeho nepřítomnosti maminčina zájmu, 
zároveň ale přiznává, že jí vlastně bratr chybí, je jí bez něj smutno a záleží jí 
na tom, aby se mu v novém domově líbilo. Když se však na něho zlobí, 
napadají ji i myšlenky na to, že by ho dala do ústavu. 

Michala si uvědomuje, že přestěhováním na kraj města přichází 
o anonymitu sídliště, kde si nikdo nikoho nevšímá. Bojí se reakcí okolí 
na svého bratra, je jí – stejně jako rodičům – nepříjemné, když si cizí lidé, 
kteří o Downovu syndromu nic nevědí, Martina všímají a rodinu litují. 
Za bratra se stydí, před kamarády o něm moc nemluví, jeho postižení 
považuje za svůj handicap. Bojí se posměšků a ztráty přátel. Odloučení 
způsobí, že dívka vnímá bratra při opětovném shledání jako „cizince“, pohlíží 
na něho s odstupem, uvědomuje si, jak ho vnímají cizí lidé. 

Michala ví, že starat se o Martina je velmi náročné, protože vyžaduje 
neustálou pozornost. Všímá si maminčiny únavy a snaží se jí s péčí o něho 
pomoci. Má dobré nápady, jak bratra zabavit – udělá mu pískoviště, hraje mu 
divadlo… A těší ji, když vidí, že se to Martinovi líbí. Pro maminku je velkou 
pomocí, když se mu Michala věnuje a oceňuje její péči, stejně jako pomoc 
v domácnosti. Maminčina pochvala ji těší a je jí líto, že bratr takové věci 
nedokáže, že si připadá šikovný, když dokáže oloupat banán. Ví však, že 
Martin vnímá věci jinak, není pro něj snadné se něco naučit. 

Odměnou za pomoc s bratrem není pro Michalu jen maminčina pochvala, 
ale také to, že se jí odpočinutá maminka může věnovat. 

Michalina touha po kamarádce je přirozená. Proto je vděčná za zájem své 
spolužačky Lucie. Ačkoliv jí dívka přišla zprvu falešná, nechce Michala dát 
na první dojem. Těší ji Lucčino pozvání na návštěvu, obdivuje její zvířata 
a spoustu knížek. Michala porovnává kamarádčin pokoj se svým, líbí se jí 
vybavení, které Lucka v pokoji má. Tím víc se stydí za svůj pokoj. Nedokáže 
si představit, že by si tam přivedla kamarádku, má strach, že by se jí Lucie 
smála. Stydí se i za jejich zahradu, oproti Lucčině neupravenou, ale je 
odhodlaná o ni pečovat. Michala porovnává Lucii se svými bývalými 
kamarádkami ze sídliště, pokládá si otázku, zda to byly skutečné kamarádky. 
Nedokáže však na ni odpovědět, není si zatím jistá, jak vypadá opravdové 
přátelství.  

Ačkoliv si Michala všímá i Lucčiných chyb a je jí nepříjemné, když 
kamarádka pomlouvá ostatní spolužačky, respektuje ji. Navíc je jí za nabízené 
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přátelství vděčná a je proto ochotná některé věci přehlédnout a podvolit se 
Lucčinu přání, mít ji jen pro sebe. Nechce totiž o kamarádku přijít. 

Hrdinka se s Lucií neustále konfrontuje, připadá si proti ní méněcenná. 
Lucie se dobře učí, všechno má vždy v pořádku, je hezká. Michala se 
přiznává, že jí závidí – dobrý prospěch, peníze i koníčky. „Má všechno. A já? 
Připadám si vedle ní taková obyčejná.“79  Poznává, že je Lucie na své 
kamarádky náročná, chce, aby byly stejně dokonalé jako ona. Michala se 
touží kamarádce podobat, být si jistá sama sebou, mít nějakou zálibu. Aby se 
jí alespoň přiblížila, snaží se upravit zahradu. Práce na zahradě Michalu baví, 
přináší jí potěšení. 

S hlavou plnou nových zážitků a starostí se Michala nedokáže soustředit 
na školu. Mrzí ji to nejen kvůli mamince, ale také kvůli Lucii, která se nechce 
bavit s někým, kdo má špatné známky. Jejímu sebevědomí neprospívá ani 
výsměch učitelky. Ve škole se tak necítí dobře, je z učitelky nervózní 
a myšlenky na školu jí dokonce kazí radost z nového pokojíčku. 

Brzy poznává, že kamarádství s Lucií není jednoduchá záležitost. Je jí 
líto, že si jí kamarádka kvůli špatným známkám nevšímá, nechápe její 
priority: na rozdíl od Lucie si myslí, že nezáleží jen na známkách. Novým 
svetrem od babičky si spolužačku, která se o módu velice zajímá, znovu 
nakloní, stejně jako dobrou známkou. Lucie si všímá nejen známek, ale také 
kluků ve třídě. Potěší Michalu sdělením, že se o ni zajímá spolužák Hurych. 
Michale se však mnohem více líbí Honza Hubert, nejhezčí kluk ze třídy, navíc 
velmi šikovný, kterého si pro sebe nárokuje sebevědomá Lucie. Michala se 
neodvažuje na Honzu myslet. Nevěří si a  připadá si pro něj ve srovnání 
s kamarádkou příliš obyčejná, nevidí na  sobě nic zajímavého: „Ráda bych…, 
ne že bych si ho ráda vzala za muže, na něco tak dalekého, jako je svatba, ani 
nemyslím. Ale ráda bych se s ním bavila. A třeba s ním chodila, až budeme 
starší. Jenže co je to platné, už si ho vybrala Lucka. A vedle ní… nemám 
žádnou šanci.“80 

Michale na kamarádce záleží, obdivuje ji a snaží se ji podpořit. 
Konfrontace s Lucií má na Michalu pozitivní vliv. Nechce už být obyčejná, 
chce taky něco umět, proto se těší do kroužků, kam ji maminka zapsala. 
Dívka si uvědomuje, že závist ničemu nepomůže a že pro to, co chce, je 
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potřeba něco udělat. Nové koníčky jí přinášejí zábavu a uspokojení, chce 
v keramice i řezbářství vynikat. 

Ačkoliv Michala Lucii považuje za nejlepší kamarádku, mrzí ji, že 
spolužačku nebaví to stejné jako ji a především to, že není ochotna si na ni 
udělat čas a přijít na návštěvu. Přesto se snaží ji sama před sebou omluvit. 
Když Lucie, zvyklá jen na úspěch, zkazí gymnastickou soutěž, a nechce 
s nikým komunikovat, je jí Michale líto a snaží se ji jako správná kamarádka 
rozveselit. Lucie se svou povahou nedokáže pochopit, že se za ni Michala 
nestydí. Na rozdíl od Lucie si přátelství váží, nechtěla by kamarádku zklamat 
a ublížit jí. 

Lucčina skutečná povaha se projeví, když potká na hřišti Michalu 
s postiženým bratrem. Dívku mrzí posměšky ostatních spolužáků, ale Lucčina 
reakce je pro ni největší ránou. „Tos mi neřekla… neřekla jsi mi… že máš 
blbýho bráchu…“  „Říkala jsem ti přece… že je nemocnej…“ „Nemocnej 
jo?“ vykřikla Lucka. „Tomu ty říkáš nemocnej? Je to idiot!“ A pak křičela 
dál: „Mezi náma je konec, rozumíš, konec, s takovou holkou kamarádit 
nebudu!“81 Přestože jsou poznámky spolužáků pro Michalu bolestivé, dokáže 
v tu chvíli nepodléhat emocím. Vidí strach svého bratra z neznámých lidí 
a snaží se ho ochránit. Nechce, aby kvůli posměškům trpěl i Martin. Svým 
pocitům dá průchod až v bezpečí domova. Vůbec nechápe, proč se tak Lucie 
zachovala, když jsou kamarádky, jí by to přece nevadilo. Maminku mrzí, 
když vidí, že se její dcera trápí, ví, jak Michale je. Zároveň má strach, že 
dívka bude bratra kvůli tomuto incidentu nenávidět. Michala se však zachová 
velmi rozumně. Ačkoliv je ze situace zmatená a její prvotní myšlenkou je, že 
by bylo lepší, kdyby Martina rodina neměla nebo ho nechala v ústavu, vzápětí 
se za své myšlenky stydí.  Uvědomuje si, že Martin je její bratr, který celou 
rodinu skutečně potřebuje. 

Přestože se Michala bojí reakcí ostatních dětí na Martina, její vztah 
k bratrovi se po onom incidentu upevnil. Hodně se mu věnuje, snaží se ho 
potěšit vánočním dárkem. Má také velký podíl na jeho úspěchu při lékařské 
prohlídce, která mu dává šanci jít do zvláštní školy a něco se naučit. Dívka 
totiž ví, co na Martina platí, a má mnoho nápadů, jak bratra k učení 
motivovat. 

Autorka nechává na Michalino zklamání reagovat i rodiče, maminka 
vypráví dceři o podobné zkušenosti. Hrdinka tak může konfrontovat svůj 
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názor s pohledem dospělých. Ujasňuje si, jaké jsou skutečné hodnoty 
přátelství. Uvědomuje si, že nezáleží na tom, jaké má kdo známky, jak vypadá 
nebo jaké nosí oblečení. Důležité pro ni je, aby si měla s kamarádkou o čem 
povídat a hlavně aby ji kamarádka respektovala takovou, jaká je, včetně toho, 
že má postiženého bratra. S takovými lidmi, jako je Lucie, už Michala 
kamarádit nechce. 

Příjemným překvapením je, když se jí před spolužáky zastane Honza 
Hubert, který má ve třídě respekt. Nacházejí společný zájem v četbě 
a postupně se skamarádí. Michalu to těší tím víc, že se jí Honza líbí a i z jeho 
strany postupně cítí, že jsou jejich sympatie vzájemné. 

Negativní zkušenost ze střetu  Lucie s Martinem ovlivní Michalinu důvěru 
k ostatním, bojí se, že by se situace mohla opakovat. Spolužačka Jana, která 
u incidentu na hřišti nebyla, je jí sympatická. Dívka se snaží vzájemnému 
setkání svého nemocného bratra s novou kamarádkou zatím zabránit, což se jí 
stejně nepodaří. Obavy však byly zbytečné, Jana se chová k Martinovi mile, 
bez jakýchkoliv posměšků – jako by to byl normální, zdravý malý kluk. Tento 
okamžik kamarádství Jany a Michaly ještě upevní. Dívka si Janina přístupu 
váží, Jana se projevuje jako správná kamarádka. Bezproblémové setkání 
Martina a Jany Michalu povzbudí, ztrácí ostych před ostatními a získává další 
kamarádky. „Už se nebojím někoho pozvat. Dopředu řeknu, že mám 
nemocného bratra, a vysvětlím, co je to Downova choroba.“82 

Její sebevědomí posílí nejen ztráta studu za bratrovo postižení, ale 
i vítězství v soutěži keramických výrobků. V té chvíli si Michala uvědomuje 
svou cenu.„Maminka mi dala diplom zarámovat a pověsila jsem si ho 
v pokoji na zeď. Mám z něj radost. Znamená to, že už nejsem jen taková 
obyčejná holka. Umím něco navíc, nejen to, co chtějí ve škole. Možná bych 
mohla dělat keramiku, až budu velká.“83 

4.4. Jana a Eva Váchalovy (Koukolíkovy) 

Pro příběh Jany a Evy zvolila Drijverová opět ich-formu a formu 
deníkových zápisků. V něčem se však od předchozích knih liší. Ve vyprávění 
malé Jany převažuje množné číslo, protože čtenářům líčí, co zažila se svou 
o rok mladší sestrou Evou. Eva je postava bez vlastní perspektivy, vše o ní se 
čtenář dozvídá prostřednictvím Jany. 
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Sestry jsou si vzhledově podobné. „Eva a já jsme sestry. Hodně lidí si 
myslí, že jsme dvojčata, protože nosíme stejné šaty a vlasy na ofinu, ale Eva je 
o rok mladší. Měří míň než já a chodí teprv do druhé třídy.“84 Jejich povahy 
se však liší. Mladší Eva je klidnější, lépe se učí a je vzorná, proto je často 
dávána starší sestře za vzor. To Jana nese nelibě. Často sestru kritizuje: 
„(…) cpe se a cpe, i když jí říkám, že z ní bude buřt. Je jí to jedno.“85 , „Její 
panenka se nejmenuje nijak, Eva se o ni vůbec nestará.“86 Dokáže ji však 
i ocenit: „Umí ale báječně kreslit. Její školní obrázky jsou skoro všechny 
na nástěnce.“87 

Jana má pocit, že s Evou nemá mnoho společného: „Moc věcí s mou 
sestrou společných nemáme. Leda cukroví, to nám chutná oběma, a řízky. Pak 
máme rády čtení před spaním, když čte mamka, a divadlo a kino.  Hru 
na vodníka a chození do Askalóny. To by asi tak bylo všechno.“88 Navzdory 
tomu je z příběhu patrné, že jsou si setry blízké. Sbližuje je nejen malý 
věkový rozdíl, ale také skutečnost, že vyrůstaly jen s maminkou, protože 
jejich otec zemřel. Navíc je Eva Janinou nejbližší kamarádkou. Jana jí svěřuje 
svá tajemství, řeší s ní své starosti, chodí spolu do školy a ze školy 
a vzájemně si pomáhají. Některé problémy si však Jana nechává pro sebe, 
protože nechce své mladší sestře ublížit. „Evě jsem řekla, že jsem dostala 
poznámku a že mamka bude muset do školy. Víc nic. Eva nesmí slyšet takové 
věci o mamce, na to je ještě malá.“89 

Jana je kritická nejen ke svému okolí, ale i vůči sobě samé. Je si vědoma 
své zbrklosti, svých prohřešků a slabých stránek, zároveň ale také ví, v čem je 
dobrá. 

Sestry mají doma své povinnosti, protože maminka na všechno sama 
nestačí. Uvědomují si, že čím víc jí pomohou, tím víc se jim bude moci 
věnovat – číst jim před spaním, jít společně do divadla… Aby mamince 
ulevily od starostí, snaží se jí kromě pomoci dělat radost, ať už drobnými 
dárky nebo dobrými známkami. 

Janě na mamince záleží. To se projeví v situaci, kdy ve škole spolužačka 
Iveta pronese, že je Janina maminka zadlužená. Jana ve své zbrklosti jedná 
impulzivně a z políčku, kterým Ivetě pomluvu oplatí, má velkou 
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nepříjemnost. Nechce mamince ublížit, a proto jí o tom neřekne, čímž situaci 
ještě zhorší. Dívka však dokáže svou chybu uznat a omluvit se. 

Jana s Evou se rozhodnou najít nového tatínka nejen kvůli sobě, ale i kvůli 
mamince. Mnohokrát chtějí s hledáním skončit, zažívají bolestivá zklamání 
a o svém nápadu pochybují, ale nevzdávají se po prvním neúspěchu – z toho 
je patrné, jak silná jejich touha po tatínkovi je. Teprve na maminčin popud 
zjišťují, že nejlepším tatínkem by byl pan Koukolík, který jim připadal 
na začátku hledání příliš obyčejný. Sestry slevují ze svých kritérií a především 
mění svůj žebříček hodnot. Díky předešlým zážitkům přicházejí na to, které 
vlastnosti jsou u tatínka opravdu důležité. 

Sestry, zvyklé dosud jen na soužití s maminkou, zpočátku na tatínka žárlí. 
Mají strach, že mamince záleží víc na něm než na nich dvou. Proto pochybují 
o tom, že jejich touha po svatbě byla správná. „Nám bylo taky ošklivě. Mamka 
má teď radši pana Koukolíka než nás. To jsme si daly, že jsme hledaly nového 
tatínka! Jestli nám nebylo líp bez něho.“90 Žárlivost se střídá s pocity štěstí. 
„A když nám dali pusu a šli spát, řekly jsme si, že všechno odvoláváme. Že 
jsme rády, že tatínka máme.“91 

Jana s Evou reflektují tatínkovu změnu: „Eva mi řekla, že je to zvláštní: 
když byl tatínek ještě panem Koukolíkem, měl mnohem větší pochopení. Co je 
naším tatínkem, je přísnější.“ 92 Zprvu jsou rozpačité, stydí se před tatínkem 
v koupelně, cítí se zvláštně, když jim projevuje svoje city. Nechápou jeho 
dojetí při Mikuláši, se slzami štěstí se dosud nesetkaly. 

Janě záleží na tom, aby byl tatínek šťastný, chce mu dělat radost 
jako předtím mamince. Proto se po nepříjemné události ve škole rozhodne 
utéct do vyhnanství, nechce tatínka poznámkou zklamat. Vyčítá si své 
chování, připadá si jako špatná dcera, zbytečná a konfrontuje se s úspěšnější 
Evou. Zažívá pocity sebelítosti, zesilující se s přicházející tmou. Objetí 
tatínka, který ji v jeskyni najde, dodává Janě pocit jistoty a bezpečí, najednou 
jí nevadí přijít tatínkovi na oči. 

Nemocná dívka si po promluvě s rodiči i třídní učitelkou uvědomuje 
hloupost svého jednání. Nejvíc ji však mrzí, že si tatínek myslí, že utekla 
kvůli němu. 

Tatínek se stává Janiným utěšitelem. Po zážitku se smrtí malého bratra její 
spolužačky Marcely je to on, kdo se snaží Janu povzbudit, kdo si s ní povídá 
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a věnuje se jí, snaží se ji rozptýlit. Jana si váží toho, že s ní jedná jako 
s dospělou. Dosud se vlastně se smrtí nesetkala. Na základě tohoto zážitku 
zjišťuje, jak moc pro ni mladší sestra Eva znamená, nedokáže si představit, že 
by se jí něco stalo. 

V úplné rodině se sestrám splní i jejich velké přání – narodí se malá 
sestřička. Dívky jsou nadšené, snaží se mamince pomáhat, mají starost, aby se 
jí ani miminku nic nestalo. Jana nechápe maminčiny obavy: „Janičko… vy 
jste už velké…budete mít to miminko rády?“ „Samozřejmě,“ řekla jsem. „Víš, 
já bych hrozně nerada, aby vám třeba překáželo…, nebo…“93 

Přesto se po narození malé Kateřiny sestry žárlivosti neubrání, protože 
tatínek je z miminka nadšený a ony mají strach, že mu na nich dvou přestane 
záležet. „Princezna…“ řekl tatínek – a řekl to tak, až jsem se lekla. Tak 
něžně, krásně o nás nikdy nemluvil. Teď má svoji holčičku, doopravdy svoji, 
tu bude mít nejradši…, napadalo mě. A co my?“94 Nechápou, co na rudém, 
pomačkaném miminku tatínek vidí, navíc si uvědomují, že Kateřina je  
– na rozdíl od nich – tatínkova vlastní dcera. K jejich pocitu odstrčenosti 
přispívá i to, že tatínek se věnuje jen Katce a nemá na ně čas. Marně se 
na sebe snaží upoutat pozornost. Jejich negativní postoj vůči malé sestře je 
způsoben právě tatínkovým nezájmem: „(…) byly bychom na ni pyšné, kdyby 
nebylo tatínka a toho, že nás přestal mít rád.“95 

Teprve po zážitku, kdy sestry zůstanou s Katkou samy doma, se jejich 
vztah k malé sestřičce mění. V reakci na pláč malého miminka se projeví 
jejich povaha. Zbrklá Jana je situací zaskočená a vůbec si neví rady, ale 
rozvážná Eva zachová klid, postará se o Katku stejně dobře jako maminka. 
Teprve po nakrmení malé sestry se úlevou rozpláče. Jana Evu obdivuje. Obě 
si uvědomují, že jim na Katce záleží, že by se jí nechtěly vzdát a že jsou za ni 
zodpovědné. Zjišťují, jak je péče o malé dítě náročná, a vidí, že na tatínka 
žárlily zbytečně. 

V posledním díle trilogie je patrná Janina vnitřní změna. Okouzlená 
o deset let starším Evženem mění svůj postoj vůči sestře i sobě samé. Připadá 
si dospělá a tím víc považuje Evu, byť o pouhý rok mladší, za dítě, které jejím 
citům nemůže rozumět. Sestry, která jí byla dosud nejbližší, si téměř nevšímá. 
To, co ji ještě nedávno bavilo, se jí jeví jako ztráta času, na hraní si připadá 
velká. O svých citech k Evženovi s nikým nemluví, ponechává si je jako své 
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tajemství a navenek je projevuje nanejvýš psaním jeho iniciál E a G. Jana 
Evžena konfrontuje se svými spolužáky, ti se samozřejmě nemohou o tolik let 
staršímu mladíkovi rovnat. 

Janina zasněnost a nesoustředěnost mají za následek zhoršení prospěchu. 
Špatné známky i poznámky rodičů bere jako daň, kterou musí pro svého 
„prince“ vytrpět. Po domluvách přísné tety Štěpánky je však zmatená. Má 
výčitky vůči rodičům – bojí se, že je bude mrzet, že už nemá ráda jen je. 
Evžena se ale vzdát nechce. 

Zmatené pocity, které první okouzlení provázejí, autorka vystihla velmi 
přesvědčivě. V jednu chvíli se Jana snaží na Evžena zapomenout, při návštěvě 
u Galbovských, jeho rodičů, si ale přivlastňuje jeho úsměvy i zdvořilý zájem 
o svou osobu, po nepovedeném koncertu se zlobí na sebe i na něho…  

Protichůdné pocity prožívá Jana i ve vztahu k rodičům. Chvíle, kdy 
na Evžena nemyslí a užívá si rodinou pohodu, střídá zlost, že ji rodiče, 
na rozdíl od paní Galbovské, považují za malou. 

Vážně vztah s rodiči ohrozí ale až Janina nepozornost při hlídání malé 
Katky. Jana nemůže sestřičku najít, má o ni strach a trápí se výčitkami. 
Naštěstí Katku přivede domů sousedka. Záležitost se však 
neobejde bez následků – Katka onemocní. Janě je sestry líto, uznává svou 
chybu a snaží se rodičům svou nezodpovědnost vynahradit, nemá tak ani čas 
myslet na Evžena. Ochlazení vztahu s rodiči, především s tatínkem, je 
pro Janu nejtěžším trestem a odpuštění, k němuž dochází až u vánočního 
stromečku, ji stojí hodně sil. 

Dívka při setkání s Evženem, kterému vypráví o nepříjemné události 
s Katkou, zažije nepříjemné překvapení. Zjišťuje, že ačkoliv se před ním 
snažila působit dospěle, on ji bere jen jako „malou holku“. Nechce se však 
vzdát myšlenky na jejich společnou budoucnost, ačkoliv její zájem o Evžena 
kvůli starostem, které doma prožívá, klesá. Z okouzlení ji definitivně vyvede 
až Evženovo svatební oznámení. Aby mohla Jana v sobě záležitost s Evženem 
uzavřít, rozhodne se jít – v tatínkově doprovodu – na svatbu podívat. Tam si 
naplno uvědomuje, že má do dospělosti daleko a že je za to vlastně ráda. 
„Malé holky můžou jezdit na kolotoči, až se jim zatočí hlava a nemusí se 
starat, jestli se ušpiní nebo jestli jim vítr rozcuchá vlasy.“96 

O Evě se Jana vzhledem ke svému pocitu nadřazenosti příliš nezmiňuje. 
Eva si své pocity nechává dlouho pro sebe, nakonec se však projeví. Mrzí ji, 
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že si jí Jana nevšímá, má strach, že sestru ztratí, a nechápe, co Jana 
na Evženovi vidí. Janu Evin výbuch nejprve rozzlobí, ale zároveň ji donutí, 
aby se nad sebou zamyslela. Nakonec uznává, že má sestra pravdu. Svými 
následnými posměšky se Eva snaží Janě za její nevšímavost pomstít. 
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5. Obraz prostředí 

5.1. Domov a rodina 

Pro děti bývá většinou domov místem jistoty a zázemí, místem, kde je jim 
dobře. S rodinou sdílejí své radosti i trápení. V některých prózách se autorka 
na líčení domova soustředí podrobněji, čímž přispívá k charakteristice 
postavy, někde je prostředí popsáno jen stručně. 

  
Jeník Placka bydlí v bytě v Holečkově ulici na Praze 5. Drijverová se 

v Jeníkově případě vyhýbá konkrétnímu popisu domova, zřejmě aby 
neodpoutávala pozornost od jeho vztahu se Sylvou. Jeho domov 
charakterizuje především pomocí jeho pocitů a toho, jak se k němu chovají 
rodiče. 

Domov je pro Jeníka místem, „kde se často mluví o Kyselé“97 , a proto si 
musí dávat pozor na to, aby na její adresu neřekl něco ošklivého 
a nenásledoval tak od rodičů trest. Kromě toho rodiče neustále vyzdvihují 
Sylvin prospěchu a chování. Ani zeď před domem, kde Jeník tráví svůj volný 
čas, pro něho není bezpečným prostorem, protože i tady ho pronásleduje 
Sylva se svými poznámkami. Ale právě na této zdi dochází nakonec k jejich 
sblížení. 

Mimo domov se hrdina dostává jen ve svých představách. Ocitá se na lodi, 
plující po moři, na pustém ostrově s palmou a lvem. Na těchto místech, 
kontrastujících svou dobrodružností s klidem domova, pociťuje Jeník 
nad Sylvou pocit nadřazenosti a odvahy. 

K uvolnění domácí atmosféry dochází po zlepšení Jeníkova prospěchu  
– rodiče mají radost a jsou na syna milí. I vytoužená myš přispívá k zútulnění 
domova a mění chlapcův postoj k rodičům: „Ukážu ti náš byt,“ řekl Jeník. 
„Je prima. A naši jsou taky prima. Nejlepší rodiče co znám. Protože mi tě 
koupili.“ 98 

Důležité jsou schody v domě. Po těch utíká Sylva, když se lekne myši, 
čímž posílí Jeníkův pocit zadostiučinění, po schodech prchá vyděšená myš, 
prostřednictvím níž se děti spřátelí. 
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Svůj pokoj, kde má ubytovaného Josefa, bere Jeník jako útočiště, kam 
utíká před opětovnými výčitkami rodičů a před smutkem, který mu způsobuje 
Sylvina nevšímavost. 

Chlapec svůj domov porovnává s Petrovým. Doufá, že kdyby měli 
Plackovi stejně vybavený byt jako Křišťálovi, měl by větší šanci Sylvu 
zaujmout. 

 
Alois Zajíc bydlí s rodiči ve dvoupokojovém bytě, v šedém otlučeném 

pražském činžáku, jakoby symbolizujícím chlapcovu průměrnost. I na Zajíce 
čekají doma domluvy ohledně prospěchu a budoucnosti, rodiče jsou z něho 
zoufalí. Doma spíš překáží, než aby byl k užitku. „Jde jim na nervy. Přechází 
bytem a nic nedělá. Často pije a pořád si bere čisté sklenice. A ne že by je 
po sobě opláchl! Když ho přinutí k nějaké činnosti, je to spíš horší, než lepší. 
(…)“99 Jakmile Zajíc vejde do domu, jeho nálada se zhorší. Ví, že 
po příchodu do bytu budou následovat výčitky, obzvlášť pokud je doma 
přítomen i bratr Raul. 

 Zajíc nemá vlastní pokoj, protože byt je příliš malý. Domácí úkoly píše 
na jídelním stole, spí na kuchyňském gauči. Právě gauč je Zajícovou jistotou, 
pod ním má schovanou svou zásobu čokolády, kterou pravidelně před spaním 
konzumuje. 

Chlapec konfrontuje svou rodinnou situaci s Apoleninou a zjišťuje, že 
i když ho domluvy a výčitky rodičů obtěžují, znamená to, že se o něj doma 
zajímají. Právě zájem rodičů je to, co Apoleně chybí nejvíce, i když jí jinak 
koupí, na co si vzpomene. 

V okamžiku, kdy bojuje Zajíc doma za opuštěná soví mláďata, bojuje 
vlastně i za svou pozici v rodině. Když se ho maminka zastane před Raulem, 
pocítí chlapec konečně zadostiučinění. To, že se doma cítí lépe, se projeví 
i snahou si domov zútulnit tím, že si stěnu nad gaučem vyzdobí fotografiemi 
sov. 

 
Michala Novotná na počátku svého vyprávění o  domov přichází, s rodiči 

se stěhuje ze sídlištního bytu do starého domku na okraji města. Dívka je 
z šedého oprýskaného domu nešťastná, všímá si špíny 
a neútulnosti a s nostalgií vzpomíná na svůj původní pokojík na sídlišti. 
Přestože se rodičům s Michalinou pomocí podaří celkem brzy domek 
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zvelebit, necítí se v něm dívka dlouhou dobu jako doma, její pokoj je pro ni 
cizí. Zpočátku v něm má málo nábytku a nemůže si tak vystavit své hračky 
a talismany, které by pokoj zpříjemnily a připomněly jí známé prostředí. „Už 
neležím ve spacáku, mám svůj gauč, ale pokoj mi ještě pořád připadá cizí. 
Přišlo mi to smutné a rozbrečela jsem se. Naštěstí mě nikdo neviděl. Nechci, 
aby si maminka kvůli mně dělala starosti.“100 

Michala má navíc strach, že změna prostředí ovlivní i vztah s rodiči, 
se kterými vždy trávila hodně času. „Ale stejně, víkend je nejlepší z celého 
týdne. Totiž byl, když jsme byli ve starém domově. Jaké to bude teď? Co jestli 
už nebudeme dělat věci jako dřív? Člověk se přestěhuje a všecko, všecičko je 
jinak.“ 101 

Rodiče vědí, že je pro dceru stěhování těžké. Přejí si, aby se v novém 
domově cítila dobře. Koupí jí proto nový nábytek a snaží se jí co nejvíce 
věnovat. Plyšový pes, kterého od nich dívka dostane, s její fantazií ožívá 
a dává jí v novém domově pocit bezpečí. 

Přestože ji mají rodiče velmi rádi, dokážou být ale velmi důslední – pokud 
něco provede, je za to přiměřeně potrestána. 

Rodinné zázemí je pro Michalu velmi důležité, potřebuje se doma cítit 
dobře, proto jí není příjemné, když se na ni rodiče zlobí. „Je to zvláštní, ale 
když se hněvají, jako by u nás bylo najednou zima. A to i když se topí!“102 

Rodina a nový pokojíček jsou pro dívku místem bezpečí. To se projeví 
po nepříjemném incidentu na hřišti. Maminka ji dokáže utěšit i povzbudit, 
dodat jí sílu do dalšího „boje“ se spolužáky. 

Zahrada u domu je pro Michalu prostorem, díky němuž se v novém 
domově může realizovat. Konfrontace s Lucií dodá Michale chuť jejich 
zahradu zkrášlit, což přispívá k tomu, aby se v novém domově cítila lépe. 
Práce na zahradě jí navíc přináší uspokojení. 

 
Jana Váchalová přibližuje čtenářům svůj domov velmi detailně. Již 

na začátku příběhu představuje Hroznovou ulici, kde s maminkou a sestrou 
bydlí. Z toho je patrné, jak je pro ni domov důležitý. Seznamuje čtenáře nejen 
s jejich bytem a svým pokojem, společným se sestrou, ale také se všemi 
obyvateli pražského činžovního domu. 
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Panenky a další hračky vytvářejí obraz příjemného domova, kde se sestry 
cítí dobře. Maminka vládne domácnosti pevnou, ale přesto laskavou rukou. 
Svým dcerám se snaží dělat radost, ale nerozmazluje je, dokáže si udržet 
respekt. Pokud sestry něco provedou, následuje za to přiměřený trest. Své 
dcery ale paní Váchalová nikdy nebije. 

Důležitým místem, jakýmsi zázemím, je pro sestry Askalóna. „(…) to je 
naše tajné místo. Je dost daleko, až za těmi novými domy v háječku, ale nikdo 
nás tam nenajde. V Askalóně je skála, pod kterou se můžeme schovat, když 
prší, a malinká jeskyňka. V té máme pytlík s kokosem, kdybychom dostaly 
hlad, a slibovací kámen. (…) Askalóna se jmenuje podle jedné písničky, 
kterou zpívá pan Provazník (…)“103  V jeskyni dívky sepisují požadavky 
na nového tatínka, radí se tady o dalším postupu v pátrání a do Askalóny 
uteče Jana kvůli výčitkám z nepříjemnosti ve škole. Není proto divu, že 
pozdější ztráta Askalóny je pro sestry bolestivá. 

Stěhování do tatínkova domu ve Viničné ulici nesou Jana a Eva dobře  
– k panu Koukolíkovi chodily předtím často na návštěvu, není to pro ně cizí 
prostředí. Vše, co pro ně tvořilo domov, si mohly vzít s sebou. Přestěhováním 
získaly pokoj s arkýřem, kde si mohou hrát na princezny, a zahradu, kde mají 
možnost pěstovat květiny a zeleninu a schovávat se na kaštanu. Přestože je 
v domku málo místa a není kvůli opadané omítce nijak hezký, cítí se tam 
sestry jako doma. „Náš domek tak nějak voní, asi po zavařeninách a po medu, 
protože dole je spíž. Ale voní tam i pasta na parkety a mámina voňavka. 
Kdyby mi někdo zavázal oči a přivedl mě do předsíně, podle té vůně bych 
hned poznala, že jsem doma.“104 

I pro Janu je rodinná pohoda důležitá, užívá si společné chvíle s rodiči 
a sestrou. Pokud něco provede a rodiče s ní za trest nekomunikují, necítí se 
doma příjemně a snaží se naklonit si je co nejdříve zpět. 

S tatínkem může Jana mluvit o tom, co by nedokázala mamince říci, 
tatínek pro ni dělá domov místem bezpečí i pochopení, ačkoliv ho na nějaký 
čas naruší narození malé Katky. 

Vetší zlom v jejím vnímání domova způsobí okouzlení Evženem. Jana 
srovnává jejich dům s domem Galbovských. Stydí se za vybavení a především 
za svůj pokoj. „Náš pokoj má arkýř a byl by lepší než tatínkův a mamčin, ale 
díky Evě vypadá hrozně. Sem bych tedy Evžena přivést nemohla!“105  
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Po odchodu Galbovských vnímá dívka pokoj pozitivněji, stud mizí: „Když 
Galbovských odešli, byl náš pokoj zase takový jako dřív. Už mi nevadilo, že 
potah je natržený a Katka že drobí housku na podlahu. Bylo mi v něm dobře. 
A myslela jsem na to, že pan Galbovský přijde zas…, a třeba i s Evženem.“106 
I zahrada, dosud obyčejná, se mění v Evženově přítomnosti v tajemné místo. 

5.1.1. Čas prázdnin 

Část příběhu o Jeníku Plackovi se odehrává i o prázdninách. Změna 
prostředí má velký vliv na chlapcovo sebevědomí. Jeník se v letadle 
i při pobytu u moře cítí dobře, bere to jako dobrodružství. Oproti tomu Sylva, 
ve škole i doma sebejistá, má z neznámého prostředí strach a dává tak 
Jeníkovi prostor k utěšování. 

 
Hanka Marková  tráví prázdniny doma, v Letenicích u Prahy. Na jednu 

stranu se k vesnici staví kriticky: „Letenice jsou totiž k ničemu. Patří už 
k Praze, ale pořád je to vesnice. Čtyřicet tři chalupy. To znamená spoustu 
dospělých, a teď o prázdninách strašně málo dětí.“ 107 Na druhou stranu však 
pro ni znamenají místo, které má ráda a nechce ho opustit: „A pak, mně se 
v Letenicích líbí. V Praze bych neměla ani zahradu, ani králíky.“108 

Z vyhlídky na prázdniny strávené doma má Hanka obavu. Rodiče na ni 
nemají čas, protože musejí chodit do práce. Proto se do doby, než pojedou 
společně na dovolenou do Bulharska, musí zabavit sama. Ačkoliv nemá dívka 
s rodiči tak blízký vztah jako Michala nebo Jana, ani jí není příjemné, když se 
na ni zlobí. 
Čás tráví Hanka podnikáním výprav do pusté zahrady opuštěného 

sousedního domu. S Klaudií si zde hraje na indiány nebo loupí ovoce. Navíc 
má v seníku ukryté svoje poklady, aby se o nich nikdo nedozvěděl. Sousední 
dům proto Hanka bere jako svoje zázemí, které po nastěhování nových 
sousedů se zlým psem ztrácí. Snaží se ho ale získat zpět. 

O svém pokoji se dívka skoro nezmiňuje. Důležité je pro ni jen zrcadlo, 
ve kterém se jí zjevuje Klaudie. Větší pozornost věnuje zahradě u jejich 
domu, kde tráví většinu svého volného času, případně bezové skrýši, kam se 
chodí vyplakat, když se jí něco nedaří. 

                                                           
106 Tamtéž, str. 48 
107 DRIJVEROVÁ, M. Nekonečné prázdniny. 1. vyd. Praha: Albatros, 1987, str. 8 
108 Tamtéž, str, 33 
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Hančiny představy, ve kterých si s Klaudií povídá a zažívá s ní 
dobrodružství, vnímám jako samostatný prostor, do kterého Martin svou 
touhou po kamarádství zasahuje. Zprvu ho Hanka brání, nechce přijít o svou 
jistotu. Postupně, čím víc ji Martin vtahuje do reálných zážitků, své představy 
opouští. Vzdát úplně se jich však dokáže až na samém konci příběhu. 

 

5.2. Škola 

Pro Jeníka Placku neznamená škola nic příjemného. Musí snášet nejen 
posměšky spolužáků, ale také Sylvinu přítomnost. Škola je pro něho místem, 
kde zažívá nepříjemnosti a kde se – kromě chvíle, kdy se mu podařilo 
vyrovnat se Sylvě ve známkách – cítí jako outsider. K tomu přispívá i nová 
učitelka, vysmívající se mu kvůli jeho jménu. Právě ve škole Jeník definitivně 
přichází o Sylvu, ale zároveň zde také získává nového kamaráda Petra. 

 
Alois Zajíc bere školu jako nutné zlo. Udělá, co se po něm vyžaduje, 

avšak bez většího zájmu. Ve třídě má okrajovou pozici, „doplňuje počet třídy 
na dvaatřicet žáků.“ 109  Nesnaží se jakkoliv zapojit do třídního kolektivu, 
snaha spolužáků i učitelky probudit ho z apatie, Zajíce obtěžuje. Navíc 
kvůli školnímu prospěchu poslouchá doma často výtky od rodičů i bratra 
Raula. 

Zároveň je však pro Zajíce školní prostředí bezpečným prostorem, kde se 
mu nic neděje – až do osudné příhody s „ukradenou“ desetikorunou. Novou 
situací je proto Zajíc, zvyklý na svůj klid, zaskočen. Veverku, omlouvajícího 
se za křivé obvinění, ale stejně nevnímá, nechce nic řešit. 

Že je škola důležitá si chlapec uvědomuje až díky Apoleně. 
Teprve v přírodovědném kroužku Zajíc poznává, jaké to je, být členem 

nějaké skupiny s podobnými zájmy. Užívá si pozornost ostatních, konečně je 
mezi svými vrstevníky. Už není jen Zajíc, ale Lojza, a ke všemu mezi 
ostatními něco znamená. 

 
Michala se ocitá v nelehké situaci, změna školy je pro ni náročná. 

Autorka vystihla pocity, které má asi většina dětí, když přijde mezi nové 
spolužáky. Michala je z nich nervózní, stejně jako z nové učitelky 
a při zkoušení dělá zbytečné chyby. Vědomí toho, jak je Lucie na své 
                                                           
109 DRIJVEROVÁ, M. Zajíc a sovy. 1. vyd. Praha: Albatros, 1990, str. 6 
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kamarádky ohledně prospěchu náročná, i touha dělat rodičům jen radost, její 
nervozitu ještě zvyšují. Přestože si postupně na novou školu zvyká, učitelku si 
nedokáže oblíbit. Vadí jí učitelčina podrážděnost, křik a snaha zesměšňovat 
chyby, které žáci udělali v písemné práci, porovnává ji s učitelkou ze staré 
školy. 

Škola je místem, kde se Michala nejčastěji porovnává s Lucií a kde zažívá 
pocit její nadřazenosti. Po události na hřišti se dívka ve škole cítí bídně, 
posměšky spolužáků ji bolí, ačkoliv se snaží nedávat to před nimi najevo. 
Autorka tak vykresluje známou situaci, že děti mezi sebou snáší špatně ty, 
kteří se něčím odlišují. Když se Michaly zastane Honza Hubert, situace se 
zlepší, spokojená ve škole je však až poté, co se skamarádí s Janou. 

 
Budova školy stojí nedaleko domu, ve kterém žijí Jana a Eva. Mladší 

ze sester do školy chodí ráda, nemá s prospěchem žádné problémy, navíc má 
ve třídě i kamarádku Moniku. Jana sestře závidí, protože na rozdíl od Evy 
zažívá ve škole spoustu nepříjemností – poznámky i špatné známky. Ve třídě 
je sama, nemá tam žádnou kamarádku. Přátelství se spolužačkou Ivetou 
prochází mnoha krizemi, po třídní důtce si Jany nikdo nevšímá. Dívka 
se nejprve snaží naklonit si spolužáky novou promítačkou, kterou dostala 
od tatínka, později však dochází k názoru, že vlastně žádnou kamarádku 
ve třídě nepotřebuje.  
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Závěr 
Martina Drijverová ve svých prózách zpracovává náměty, které mají 

nadčasovou platnost. Ačkoliv se doba mění a dnešní děti mají mnohem více 
možností než hrdinové jejích knížek, jejich základní problémy zůstávají. Děti 
stále touží po přátelství, které jim sebelepší počítač nebo mobilní telefon 
nemůže nahradit, stejně jako po úplné rodině. Outsiderem se cítí většina dětí, 
které se od svých vrstevníků něčím liší, v současné době má však jejich 
outsiderství mnohem závažnější následky než posměšky. Jako největší přínos 
vnímám zpracování námětu postiženého dítěte. Ačkoliv od vydání Domova 
pro Marťany uběhlo již 13 let, zdá se mi, že se situace nijak výrazně 
nezměnila. V naší společnosti stále panují ohledně postižených lidí 
předsudky, se kterými se v knize setkávají Michala i její maminka. Příběh tak 
může dětem pomoci, aby se o Downovu syndromu něco dozvěděly a projevily 
větší empatii k takto nemocným lidem. 

Z vykreslení postav je zřejmé, že Martina Drijverová zná dětskou psychiku 
velmi dobře. Ví, co je pro děti důležité, co je trápí. Postavy staví do situací, 
které čtenáři znají z vlastní zkušenosti. Mohou se tak s nimi ztotožnit. 

Příběhy Hanky, Michaly a sester Jany a Evy ztvárnila autorka 
jako deníkové zápisy, logicky tedy pro vyprávění použila ich-formu, 
prostřednictvím níž proniká do myšlenek, vzpomínek a pocitů hrdinek, 
a přispívá tak k větší autenticitě. Pro vyprávění o Jeníkovi a Zajícovi zvolila 
Drijverová er-formu, podle mého názoru proto, aby zachovala určitý odstup 
od obou protagonistů. V Síse Kyselé navíc zdůraznila pomocí er-formy 
individualizaci Jeníka i Sylvy, v knize Zajíc a sovy zase Zajícovo outsiderství. 
Vhledům do jejich představ a názorů se ale nevyhýbá, zobrazuje je použitím 
perspektivy hrdinů. V postavách Jeníka a Zajíce ztvárnila autorka dva 
rozdílné typy outsidera. Jeník se od začátku příběhu snaží svou situaci řešit, se 
svou pozicí se nesmiřuje. Oproti tomu Zajíc je ve svém outsiderství vlastně 
spokojený, teprve náhodné setkání s Apolenou a vznikající přátelství v něm 
podnítí změnu. 

Drijverová využívá k vykreslení postav vnější i vnitřní charakteristiku. 
Pokud jde o vzhled, zmiňuje především to, co má vliv na jejich povahu 
a chování a co je pro ně typické. U Jeníka je to jeho výška, u Sylvy pomocí 
brýlí zdůrazňuje její píli ve škole. Zajícův vzhled dotváří jeho celkovou 
průměrnost. Michala a Hanka jsou se svým vzhledem nespokojené a upínají 
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se proto na své kamarádky, které považují za neobyčejné. Jana se o  svém 
zevnějšku, kromě konfrontace s Evou, skoro nezmiňuje. Autorka se 
soustředila na vnitřní charakteristiku postav, a to charakteristiku nepřímou. 
Z jejich jednání, řeči a myšlenek se o nich čtenář dozvídá nejvíce. 

Hrdinové knih Martiny Drijverové se vyvíjejí. Během příběhu se mění 
jejich pohled na sebe i své okolí, proměňují se i oni samotní. Postavy jsou 
schopny sebereflexe, uvědomují si svou změnu a dokážou přiznat své chyby, 
i když jim to někdy trvá déle. Autorka vykresluje rozdílné typy postav 
a pracuje s kontrastem, aby se tak co nejlépe přiblížila realitě. Přesto mají tyto 
kontrastní postavy společného něco, co je sblíží, ať už je to péče o psa, pocit 
outsiderství nebo společný koníček.  

Prostředí, ve kterých se hrdinové vyskytují, mají na jejich chování a pocity 
samozřejmě vliv. Při líčení prostoru dává autorka důraz především na to, co 
postavy formuje, co na ně působí. Někdy vykresluje domovy a školu velmi 
podrobně, jindy zmíní pouze důležitá místa a zaměřuje se spíše na vztahy 
a atmosféru míst, kde se hrdinové vyskytují. Prostředí nejsou stálá, situace 
ve škole a doma se mění, k čemuž přispívají postavy svým chováním. 

Martina Drijverová píše své prózy jazykem, který je malým čtenářům 
srozumitelný. Užívá krátké věty a převážně souřadná souvětí. Nespisovná 
slova a expresivně zabarvené výrazy mají charakterizační úlohu a zároveň 
sbližují čtenáře s postavami. 

Autorka se nijak netají tím, že se snaží dovést hrdiny do „dobrého“ konce, 
ukazuje základní hodnoty jako je porozumění a přátelství. Její prózy však 
nejsou nikterak sentimentální, situace vykresluje s vážností i humorem. Dalo 
by se říci, že si její hrdinové musí „dobrý“ konec „zasloužit“, musejí pro něj 
něco udělat. 
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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. 
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Abstract 
In my bachelor thesis I concentrate on book themes, types of characters 

including the narrator's resemblance and a portrayal of the environment 
in Martina Drijverová's selected prose. The books involved: "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" and "Domov pro Marťany". 

In the first part of the thesis I focus on a brief biography and bibliography 
of the author. I also define a genre of prose story of children's life. I also deal 
with Martina Drijverová's position among other Czech authors of this genre.  

In the main part I deal with themes that the author used in her prose  
– a child and a single parent family, an outsider, a child friendship and a child 
with disability. The themes are still actual for today's children.  

Then I pay attention to types of characters. It is the largest part of my 
thesis. It covers a characteristic of protagonists in the books and also 
the narrator's resemblance. In narration of girl characters the author used 
the first-person narrative mode as a way to express their thoughts 
and feelings. In stories of boys Drijverová used the third-person narrative 
mode. She changes an author's narrative perspective with a main character's 
perspective. The second perspective enables readers to take a glimpse 
into protagonists' fantasy and thoughts. The author portrays the characters 
through the use of external and internal characteristics. Their character traits 
are defined mainly in an indirect way through their actions and thoughts. Her 
heroes have their own virtues as well as vices and consequently they seem 
to be real and child readers can identify with them.  

Drijverová gets closer to reality by using contradictory character types. 
A friendship between the characters arises out of common feelings 
or interests. It is not unusual that the protagonists become friends through 
an animal. All the characters undergo inner transformation within the story. 

In a portrayal of the environment I deal with home and school 
as the places where heroes spend most of their time. I am interested 
in an influence of the environment on the characters. The description 
of places is sometimes detailed and another time the author focuses 
on relations and atmosphere of the environment. It depends on a nature 
of the characters.  
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