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Diplomová práce Ivany Rychlé je pokusem o monografickou studii
věnovanou Martině Drijverové a její tvorbě. Třeba říci, že jde
o pokus zdařilý.
Po stručné životopisné pasáži a přehledu tvorby se diplomantka
zabývá autorčinou příběhovou prózou ze života dětí. Vymezuje nejčastěji zpracovávaná témata a podle nich postupuje. Jednotlivá díla
charakterizuje a analyzuje z obsahového i formálního hlediska,především jazykového. Představuje Drijverovou jako autorku širokého žánrového rozpětí,zdůrazňuje její schopnost reflektovat závažné, mnohdy mezní situace v životě dítěte a citlivě na ně reagovat,nenásilně
spojovat zábavnou složku příběhu,jeho poutavost a zajímavost s poučením a výchovným působením.
Připomíná vynalézavost a originalitu Drijverové, pokud jde o jazykovou stránku próz(využití expresivních a hovorových výrazů, neotřelé originální novotvary),oceňuje její vtipnoat,smysl pro humor,
pochopení pro dětského čtenáře a snahu co nejvíce^se mu - bez neupřímného podbízeníáee- přiblížit. Zvláště upozorňuje na autorčinu
schopnost nenásilným způsobem probouzet v dítěti zájem o chování
a jednání hrdinů svých próz,vést je к jejich hodnocení а к zamyšlení nad tím, co je dobré a správné a co nikoli, kde a jak hledat cesty к nápravě.
V závěrečném zamyšlení nad přínosem tvorby Martiny Drijverové
pro dětského čtenáře a nad jejím místem v české literatuře pro děti
a mládež dochází к závěru,že její přínos je v rozvíjení zájmu dítěte o knihu, v rozšiřování jeho rozhledu a v neposlední řadě v seznamování čtenáře se základními morálními zásadami.
Diplomová práce Ivany Eychlé obsahově i formálně splňuje požadavky kladené na text tohoto typu. Diplomantka postupuje systematicky , jasně a věcně formuluje závěry plynoucí z analýzy textů,
umí je odůvodnit a zobecnit. Je patrno, že volba tématu nebyla náhoda , ale že šlo o promyšlený krok a důsledek dlouhodobějšího я
zájmu. 0 její svědomitosti a poctivé snaze splnit diplomový úkol
svědčí rozsáhlý seznam pramenů a literatury i obrazová příloha.
Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji к obhajobě.
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