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Posudek vedoucího diplomové práce : 

I v a n a Rychlá predstavuje v diplomové práci tvorbu Martiny Drij-
verové. Práce má monografický charakter. Cílem práce se stala cha-
rakteristika příběhové prózy ze života dětí, pověstí, pohádkových 
vyprávění, uměleckonaučné literatury a populárních knih pro rodiče. 
Diplomantka tak stvrzuje tematické a žánrové rozpětí díla spisova-
telky. Sekundární literatura nabídla I. Rychlé základní poznatky 
a orientaci ve zvolené problematice. Tématu práce odpovídá členění 
kapitol. Úvodní medailon přináší životopisné informace a přehled 
tvorby prozaické, rozhlasové, televizní a časopisecké. Zájem směřu-
je к analýze a interpretaci textu. Diplomantka soustředila pozornost 
na žánr příběhové prózy ze života dětí, především na tematickou slož-
ku ve výstavbě literárního díla. Vychází z perspektivy dětského hrdi-
ny a snaží se nacházet významové dominanty jeho mikrosvěta v kontextu 
širšího společenství. Do popředí staví problémy dětí (např. rodina 
a dítě v knize Táta к příštím vánocům), outsidera jako protagonistu 
příběhu (Sísa Kyselá, Zajíc a sovy), vztah dětí a dospělých, tabuizo-
vanou tematiku zdravotního handicapu ( Domov pro Martany ). Diplo-
mantka sleduje roli vypravěče ( ich-forma v Domovu pro Martany ), ja-
zykové a kompoziční prostředky. Připomíná M. Drijverovou také v žán-
ru pověsti pro malé čtenáře. Vyprávění charakterizuje situační humor 
a nadsázka. Přínos spisovatelky v žánru pohádky spatřuje jednak v adap-
taci světových látek, jednak v nápaditém námětu autorské pohádky. 

Přibližuje rovněž tematiku prózy s dívčí hrdinkou - problémy dospí-
vání, životní hodnotová orientace. Tvorbu M. Drijverové dotváří umě-
leckonaučná literatura a humorně laděné knihy pro rodiče. Závěry prá-
ce nabízejí podněty к hlubšímu pohledu na tvorbu M. Drijverové v kon-
textu současné literatury pro děti. Diplomovou práci doporučuji к obha-
jobě. > 
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