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Lenka Husarová zvolila pro diplomovou práci téma, jež vzbuzuje 
pozornost - Současná příběhová próza ze života dětí. Českou lite-
raturu pro děti od konce 80. let 20. stol. charakterizuje proměna 
tematická, formální, míšení žánrových znaků. L. Husarová se proto 
zaměřila na tvorbu, v níž můžeme zmiňované tendence spatřovat. Jisté 
podněty nabídla diplomantce sekundární literatura, základem byla 
interpretace textu. Myšlenkové osnově se podřizuje členění práce. 
V první kapitole diplomantka mapuje vývoj daného žánru v české lite-
ratuře pro děti, v následující pak podává jeho podrobnější charakte-
ristiku od 80. let 20. stol. až do současnosti. Jádrem práce se sta-
la interpretace děl, jež se dostala do popředí zájmu čtenářského 
i kritického ( tvorba I. Březinové, H. Doskočilové, M. Drijverové, 
I. Procházkové, M. Zinnerové ...). Diplomantka soustředila pozornost 
na tematiku současné příběhové prózy a vymezila ji z hlediska mezi-
lidských vztahů ( sourozenci, rodiče, kamarádi, děti z neúplné ro-
diny ). Takový postup jí umožnil nahlížet na jednotlivé prózy v šir-
ších souvislostech, uvědomovat si tematickou dynamiku žánru. Analy-
zuje a srovnává např. téma přátelství v Sise Kyselé M. Drijverové 
a v Šimsovi od H. Doskočilové, zdůrazňuje závažnost problému handi-
capovaného dítěte ( Drijverová, Bernardinové ). К podstatným znakům 
příběhové prózy řadí spojení prvků reality a fantazie. Diplomantka 
postihuje ztvárnění postav, spatřuje - zejména v prózách M. Drijve-
rové - ne tak obvyklý typ dětského hrdiny - outsidera. V poslední 
kapitole sleduje jazykové a částečně i kompoziční prostředky. Záéě-
ry práce přinášejí sice dílčí vhled na příběhovou prózu ze života 
dětí (převažuje zřetel к tematice ), přesto mohou přispět к osvětle-
ní její současné podoby. Diplomovou práci doporučuji к obhajobě. 
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