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ÚVOD

Jaká je současná příběhová próza ze života dětí? Co mladému čtenáři
nabízí? Čím ho může upoutat a zaujmout? Jaké jsou její

možnosti

v konkurenčním prostředí jiných médií, jako jsou televize, rozhlas, počítač
a internet?
Tyto otázky si kladu již delší dobu. Jako dítě jsem velmi ráda četla.
Prožívala jsem s hrdiny knížek mnohé příběhy a dobrodružství. Při četbě jsem
zapomínala na starosti nebo jsem ty své srovnávala s problémy hrdinů. Občas
jsem zjistila, že mé starosti pozbývají na důležitosti v porovnání se starostmi,
které řeší literární hrdinové. Co pomáhá současnému dítěti vyrovnávat se
s problémy? Co pomáhá současnému dítěti orientovat se v dění ve svém
okolí?
Z rozhovorů s dětmi se dovídám, že většinu svého volného času tráví
činností v zájmových kroužcích, hraním počítačových her nebo sledováním
televizních pořadů. Pokud vezmou do ruky knížku, jde většinou o učebnici do
školy, nebo o encyklopedii při plnění zadaných domácích úloh. Je takto
trávený volný čas pro děti přínosem?
Činnosti
schopnostech

v zájmovém

kroužku

dítě

rozvíjejí

ve

specifických

a dovednostech, na než jsou zaměřeny. Počítačové hry

a sledování televizních pořadů jej rozvíjejí částečně po stránce jazykové
a informativní, ale málokdy je schopno jim plně porozumět a prožít si je.
Často dítě spíše unavují, utlumují a dezorientují. Je pak mrzuté a nepříjemné,
nic ho nebaví, nic nechce dělat. Je škoda, že si nevezme knížku a nezačne číst.
Věřím, že by bylo v mnohém spokojenější. Vždyť dobrá knížka dokáže
Z b u d i t zájem i rozesmát. Poskytuje informace o světě a rozvíjí představivost.
Pozitivně ovlivňuje po osobnostní i jazykové stránce. Rozečtená knížka je
d°brým „společníkem" v nemoci i na cestách, kdy zahání dlouhou chvíli.
Mú

ž e být ale také „přítelem", který pomůže.
3

Toto téma diplomové práce jsem si zvolila proto, že se chci zamyslet
nad přínosem příběhové prózy ze života dětí a nad tím, co může dnešnímu
v

dítěti nabídnout. Cím ho může zaujmout. Budu postupovat metodou analýzy
a interpretace s cílem vymezit námětové okruhy a charakterizovat postavy,
prostředí a jazykové prostředky.
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1. VÝVOJ A CHARAKTERISTIKA PŘÍBĚHOVÉ PRÓZY

1. 1. Vývoj příběhové prózy s dětským hrdinou
Dříve než budu hlouběji nahlížet na vývoj literatury pro děti a mládež
ve 20. století, chtěla bych připomenout několik momentů, které byly přínosem
pro literaturu určenou dětem a které se objevily již v samotném jejím vzniku
a raném vývoji. Tyto nosné myšlenky se staly základem pro vznik a vývoj
hodnotné literatury pro děti a mládež, tak jak ji známe dnes. Jednou
z důležitých idejí se stal náhled Jana Ámose Komenského na dítě jako takové.
Komenský považuje dítě za plnohodnotného člena lidské společnosti, který si
na základě svých vjemů a získaných zkušeností vytváří svůj aktivní vztah
ke

skutečnosti.

Velikou

důležitost

přikládá

Komenský

přirozenému

a nenásilnému vývoji, jehož stimulem je vnitřní zájem dítěte o daný problém.
Zájem v dítěti mají naději vzbudit umělecké, citově a smyslově intenzivní
postupy a témata blízká všednímu životu. Komenský také prosazuje názor, že
by se dítě mělo se slovesnou výchovou setkávat již v nejútlejším věku. Tentýž
názor zastává i Václav Matěj Kramerius. Kramerius tvrdí, že literaturu pro
děti nelze zcela odtrhnout od literatury pro dospělé. Jeho Česká expedice
vydává knihy mnoha žánrů, které si svojí námětovou pestrostí získávají
mnoho vřelých čtenářů. Důležitý vliv v životě dítěte zanechává folklórní
slovesnost,

která ho seznamuje již od nejútlejšího dětství

s krátkými

literárními útvary. Za pokrokovou lze také považovat myšlenku, psát
samostatnou literaturu pro děti. Zpočátku je literatura určena pouze dětem
Panovníků a vyšších šlechticů. Plní funkci výchovnou a vzdělávací, ale
s kulturním a společenským vývojem se próza šíří do širších lidových vrstev.
Stále je však jejím hlavním úkolem vzdělávání a vychovávání mladého
čtenáře.
Na počátku 20. století dochází к proměně postoje autorů ke čtenáři.
Dříve byl čtenář považován za pasivního příjemce rad a poučení, jež mu
5

předkládal autor z pozice vychovatele a učitele. Nyní má literatura pro děti
a mládež více rozvíjet i jeho tvořivost a podporovat sebepoznávací procesy.
Dítě začíná být považováno za hlavního adresáta, jemuž je text určen, proto
může próza přispívat i к jeho samostatnému rozvoji. V literatuře se začínají
uplatňovat dříve nezajímavá témata ze současnosti a vyhraňuje se v ní směr
pedagogického a sociálního realismu. Ten umožňuje autorům zaujímat ke
skutečnosti а к životu dětí kritičtější postoj a rozšiřuje se i škála tvůrčích
přístupů. Spisovatelé využívají psychologických, estetických, smyslových ale
i národopisných poznatků. Snaží se obrátit pozornost čtenáře na společenský
a vnitřní život dítěte, většinou venkovského. Do textu pronikají dětské sny,
přání a fantazijní představy. V prózách se vyskytují dva úhly pohledu na
skutečnost. Dětský, ovlivněný subjektivní zkušeností a prožitky a pohled
dospělého. Změny v chápání literatury pro děti a mládež vedou také к rozvoji
jejích literárních forem. Dochází к vývoji specifické varianty románu pro děti,
který je tvořen příběhy jednoho dětského hrdiny, jež jsou navzájem provázány
a sjednoceny slovem vypravěče. Tuto kompozici seriálového vyprávění
využil Franta Župan v díle Pepánek Nezdara (1907 - 1921), kde charakterově
vykreslil venkovského kluka. Užití uvolněné kompozice v díle se shledalo
s kladným zájmem autorů i čtenářů a bylo jí využíváno jako jednoho
z vhodných postupů v literatuře pro děti a mládež.
К dalším

proměnám

literatury

pro

děti

a

mládež

dochází

od

20. a 30. let, kdy jsou na ni kladeny vyšší umělecké nároky a je jí přikládán
i společenský zřetel. Mezi díla, která se setkávají s kladnou

odezvou

u čtenářů, je řazen Malý Bobeš Josefa Věromíra Plevy. Pleva svého hrdinu
v

zachycuje v próze živě a realisticky. Čtenáři jsou schopni vcítit se do
Bobšovy situace, spontánněji prožívají s chlapcem a zamýšlí se nad ní.
Vývoj literatury, která si postupně získávala

stále větší

oblibu

u čtenářů, ve válečných letech 1939 - 1945 ustrnul. Mnoho autorů bylo
umlčeno a jiní publikovali pouze omezeně oddechovou nebo vzpomínkově
6

zaměřenou literaturu. Násilně potlačovaná potřeba vyjadřovat se se projevila
v prudkém rozmachu literární tvorby v době poválečné. Jsou publikovány
prózy, které se ubírají po dvou odlišných dějových liniích. Vycházejí příběhy,
jejichž hrdiny jsou dvojice kamarádů nebo spontánně vzniklá parta dětí.
Jádrem vyprávění jsou hra, zábava, touha po dobrodružství - aktivity, které
umožňují hrdinům poznávat samy sebe, své schopnosti, možnosti i vlastnosti.
К těmto prózám jsou řazeny texty Stínadla se bouří (1946) Jaroslava Foglara,
v

Bosí rytíři (1947) Oty Šafránka nebo Nespokojený

králíček

(1946) Marie

Majerové.
Druhý typ příběhů se zabývá neutěšenými zážitky z dětství nebo
zobrazuje dítě ve válečné atmosféře strachu a nejistoty. Mezi tyto prózy lze
v

zařadit Paměti uličníkovy (1945) Donáta Sajnera nebo román Na útěku (1947)
Bohumila Říhy a příběh Říkali mi Leni (1948) Zdeňky Bezděkové. Pro
poslední dvě jmenovaná díla je charakteristické srovnávání se hlavních hrdinů
s následky vyhnání z domova a hledání vlastní identity.
Vletech 1945 - 1948 jsou také vydávány prózy, které vznikaly za
války. Vychází román Bylo nás pět (1946) Karla Poláčka i Langrova próza
Děti a dýka (1946). Přestože do literatury pro děti a mládež v poválečném
období pronikají nové náměty, stále jsou v ní upevňovány základní hodnoty
dětského světa, jako je domov, hra, kamarádství, touha po poznávání
a poznávání přírody.
Po únoru 1948 je založeno Státní nakladatelství dětské knihy, které se
stává jediným vydavatelem literatury pro děti a mládež. Hlavním úkolem
literatury v tomto období je přímé působení na začleňování se jedince do
společnosti. Nově vycházející literaturou stále více prostupují schematické
tendence, které se projevují častým a záměrným využíváním motivu dítěte.
Dítě nebo mladý člověk v příběhu se stává symbolem pro „optimistické"
vidění budoucnosti, dítě má být nadějí pro změny к lepšímu. Často voleným
hrdinou v prózách je dítě předškolního věku nebo mladšího školního věku,
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které je ještě závislé na pomoci a vůli dospělého. Literatura upouští od
osvědčených, čtenáři vyhledávaných literárních postupů a již neuplatňuje
využití dětské psychiky ani reálného dětského pohledu, který by ovlivnil
průběh příběhu. Hrdina je podřízen vůli dospělého. Prózy jsou si navzájem
kompozičně i námětově velmi podobné a ukazují způsob jak včlenit
chybujícího hrdinu zpět do kolektivu. V české literatuře tento schematický
přístup představují takzvané školní nebo pionýrské povídky. Autoři se v nich
snaží zachytit novou atmosféru, která ovlivňuje dění ve společnosti té doby,
a její odraz v životě dítěte. Jde o akce připravované pionýrskou organizací
a o všeobecný obdiv к SSSR.
Teprve v druhé polovině 50. let dochází ke změně v přístupu к dítěti
jako hlavnímu adresátovi próz pro děti a mládež. Začíná se výrazněji
prosazovat kvalitní původní próza respektující dětského čtenáře. Neúspěšné
školní povídky silně kontrastují s prózami Heleny Šmahelové. Vycházejí
Dětské etudy (1955) Ludvíka Aškenazyho. Opět se tu objevuje dítě se svým
specifickým pohledem na svět. V próze jsou zachyceny dětské životní
zkušenosti, které se odrážejí v jednotlivých postojích, v představivosti dítěte.
Situace a jevy všedního života, jimž dětský hrdina nerozumí, se snaží
pochopit intuitivně. V Dětských

etudách

kontrastuje dětské vidění se

skutečností. Ta je zachycena v poloze, s níž se dětský hrdina musí vyrovnat
a do níž se musí včlenit. Aškenazy využívá hry a fantazie jako prostředku
poznávání a přisvojování si okolního světa. Dětské etudy nepopisují dítě jako
jednotlivce, ale nahlíží na dítě jako na součást společenské skupiny, kde má
každý určitou škálu životních zkušeností, které mu napomáhají orientovat se
ve světě. A u dítěte je hra hlavním projevem jeho bytí. Aškenazyho próza je
psaná ve formě partnerského dialogu otce se synem, v němž dochází к napětí
mezi dětstvím a dospělostí.
v

Vychází také Honzíkova

v

cesta (1954) Bohumila Říhy. V Říhových

knížkách se hlavní hrdina, dítě, postupně seznamuje s prostředím, v němž se
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právě nachází, a postupně ho přijímá za své. Prózy jsou bohaté dějem
a nepostrádají psychologické prvky.
V 60. letech se literatura pro děti a mládež stává bohatší o nové náměty
a formy sdělení. Dochází к výrazné proměně pojetí dětského příběhu. Již
nejsou popisovány pouze výjevy z každodenního života. Předmětem zájmu
nové autorské generace se stávají krajní stavy v duševním vývoji dítěte.
Středem tvůrčích snah autorů je zobrazení životní pravdy dítěte často z úhlu
jeho pohledu. Pozornost je také věnována komplikovanému světu dospělých,
který ovlivňuje život dítěte. V příbězích již není automatickým závěrem
šťastný konec. Uvolněnost ve společenské atmosféře umožňuje autorům
aktualizovat své vypravěčské metody. Do literatury pro děti a mládež
pronikají prostředky dramatického a filmového umění. Toto pro umění
podnětné období však netrvá dlouho. Po roce 1968 dochází к literárnímu
útlumu i v tvorbě pro děti.
V 70. letech patří mezi významné spisovatele příběhů pro děti a mládež
v

e t

již zmiňovaný Bohumil Říha. Jeho volný cyklus Jak jel Vítek do Prahy, Vítek
je zase doma a Vítek na výletě (1974 - 1975) je inspirací pro mnohé autory.
V prózách je okolní svět dítěte viděn očima dítěte a příběhu dominují jeho
hrdinové.
Koncem 70. let vstupuje do literatury pro děti a mládež Martina Drijverová,
Hana Doskočilová i Markéta Zinnerová. Jejich prózy již naznačují směr,
kterým se bude vyvíjet literatura pro děti v 80. letech. Vznikají prózy líčící
okamžiky dětské samoty, nesouhlasu sjednáním dospělých. V dílech je
využito symboliky slova.
V 80. letech vycházejí psychologicky laděné prózy, které se zamýšlejí
nad problematikou mezilidských vztahů. Pozornost autorů je převážně
věnována hodnotě domova a rodiny. Do literatury pro děti a mládež pronikají
humoristicky laděné příběhy Vojtěcha Steklače. Autor se nechal inspirovat
dílem známého francouzského humoristy René Goscinnyho a napsal cyklus
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o klukovské partě z Prahy. V prózách je líčeno čtenářům dobře známé školní
prostředí, jež nabízí širokou škálu dětských i dospělých typů v pevně
stanovených

rolích.

Přestože

si

tento

cyklus

získal

oblibu

čtenářů,

humoristicky laděné prózy s dětským hrdinou zůstávají nadále na okraji
zájmu autorů píšících pro děti.
Samostatnou tvorbu představují filmové povídky a přepisy filmových
scénářů do knižní podoby. Mezi nejúspěšnější patří scénáře Věry Plívové - Šimkové a Marie Poledňákové.
Složitá politická a kulturní situace v naší zemi nadále znemožňuje
publikovat díla mnoha autorů. V 80. letech se stěhuje do západního Německa
Iva Procházková a zde také vydává své prózy. Vychází tu například román
Čas

tajných

přání,

který

je

v roce

1989

oceněn

Deutscher

Jugendliteraturpreis. Román popisuje přátelství dvanáctileté dívky Kapky
a chlapce Radka. Vyprávění je prostoupeno tajemnou atmosférou Malé Strany
v Praze a čtenář z něj vycítí i obavu z politických zásahů v 70. a 80. letech.
Autorka tak do literatury pro děti a mládež vnáší nové významy, jež souvisí
s pojmy: lidská důstojnost, tvůrčí svoboda, odvaha prosazovat vlastní názor.
V románu lze nalézt mnoho významových poloh.
Na přelomu 80. a 90. let se literatura pro děti a mládež zabývá otázkou
tematické všednosti, prázdnoty, do níž se próza s dětským hrdinou dostává.
Přínosem pro příběhovou prózu, která chce oslovit současného dětského
čtenáře, je příběh Sísa Kyselá, v níž Martina Drijverová vytvořila nový typ
dětského hrdiny - outsidera.

1. 2. Charakteristika současné příběhové prózy
Současná příběhová próza ze života dětí staví do popředí dítě a jeho
problémy. Outsiderské téma je zpočátku založeno na určité výjimečnosti
v pozitivním smyslu slova. Hlavní postava se z kolektivu vyčleňuje například
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svým mimořádným nadáním, neobvyklými zájmy. Postupně však tato
výjimečnost z charakteristiky outsiderských postav mizí a hrdinou příběhu se
stává dítě, které má své silné i slabé stránky, dítě, které je nuceno na základě
svých dosavadních zkušeností řešit problémy přiměřené věku, fyzickému
a duševnímu vývoji, jež mu všední život přináší.
Na počátku 90. let 20. století se začíná česká literatura pro mládež
zajímat o otázky mentálního, fyzického, sociálního i kulturního handicapu.
V umělecky hodnotné příběhové próze pro děti se stává být příznačné posílení
fantazie, hravosti a imaginace. Ta pramení z lidských emocí a dotýká se
člověka v jeho jádru. Rovina fantazie vyjadřuje často vnitřní svět postavy.
Dětský protagonista příběhu bývá postaven do centra děje a epický svět je
vytvářen z jeho pohledu aniž by byly vyloučeny složité vztahy a životní
situace. Hrdina příběhu je většinou vyčleněn z rodiny, ze společnosti
vrstevníků. Tato skutečnost ho nutí к intenzivnímu hledání cesty к sobě
samému, ale i к ostatním. Cestu nachází a v průběhu děje dojde к jeho
určitému osobnostnímu vývoji. V příbězích se časově i prostorově prolíná
realita s fantazií. Pestrost lze nalézt i ve vypravěčské perspektivě příběhů.
Různost vypravěčských poloh je dána příběhem, který se sděluje, autorovou
schopností oslovit dětského čtenáře, vnímatele a vyzvat ho к porozumění.
Někdy autor zprostředkuje čtenáři vyprávění příběhu, jindy mu jsou
předloženy

к nahlédnutí

deníkové

zápisky

nebo

se

naskýtá

možnost

naslouchat rozhovoru.
Mezi autory, jejichž díla jsou tematicky bohatá a umělecky hodnotná,
řadíme Hanu

Doskočilovou,

Martinu

Drijverovou, Ivu

Procházkovou,

Markétu Zinnerovou a Ivonu Březinovou. Díla těchto spisovatelek budou
v centru pozornosti této diplomové práce.
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2. PŘÍBĚHOVÁ PRÓZA ZE ŽIVOTA DĚTÍ OD 80. LET 20. STOLETÍ
DO SOUČASNOSTI

2. 1. Příběhová próza ze života dětí v 80. letech 20. století
V 80. letech se v literatuře pro děti a mládež ve velké míře uplatňuje
tématika domova, rodiny a mezilidských vztahů. Tato problematika poskytuje
širokou škálu možností, jak téma uchopit a rozvíjet. Dagmar Lhotová ve svém
poetickém příběhu Andulka pod barevným kopcem (1984) popisuje příhody
osiřelého a ustrašeného děvčátka, jemuž nalezené kamarádství pomůže zbavit
se samoty vzniklé po smrti maminky a umožní mu radovat se z příhod
každodenního života. Hana Doskočilová se v próze My a myš (1988) zabývá
problematikou

soužití

čtyř

generací

lidí

v jedné

domácnosti.

Hlavní

myšlenkovou osou příběhu je snaha o plnohodnotné začlenění starého člověka
do všedního života. Martina Drijverová vydává hned několik knížek, v nichž
se problematika rodiny a mezilidských

vztahů rozvíjí. Jde o prózy

Kryštof a Karel (1982), Nekonečné prázdniny
navazující příběhy Táta к příštím

(1987) a volně na sebe

Vánocům, Táta pro radost a pro zlost

a Táta nemá smutky rád (1985).
V próze Kryštof a Karel se odvíjejí dvě dějové linie. V jedné se stává
námětem rozhovor otce se synem, jenž se chystá na očkování, ve druhé se
odvíjí příběh malého chlapce, který si daleko od domova zvyká na cizí lidi
a nový řád v ozdravovně. Nalezený kamarád a s ním prožívaná dobrodružství
mu pomohou zpočátku dlouhý pobyt mimo domov přečkat.
Próza Nekonečné

prázdniny

řeší problém kamarádských

vztahů.

Hlavní hrdinka Hanka pociťuje samotu o prázdninách tíživě. Spolužáci
i kamarádi odcestovali a ona zůstala sama. Její vysněné kamarádství
s dokonalou Klaudií však nevydrží dlouho. Hanka pozná, že vzorný kluk ze
sousedství je vlastně dobrý kamarád.
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Trilogie Táta к příštím
a Táta nemá smutky

Vánocům,

Táta pro

radost

a pro

zlost

rád má uzavřenou koncepci. V prvním díle jde

o úspěšné hledání tatínka pro Janu a její mladší sestru Evu a manžela pro
jejich maminku. Ve třetím díle Jana sama bojuje s okouzlením, které v ní
probudil chlapec Evžen, a s pocity provinění, že již nemá ráda pouze rodiče
a mladší sestru.
Konec 80. let je poznamenán jakýmsi literárním útlumem. Náměty se
v příbězích opakují, stávají se literárním klišé. Novým přínosem do literatury
pro děti a mládež je próza Martiny Drijverové Sísa Kyselá (1988). V próze se
poprvé objevuje hrdina jako outsider, jako dítě, který se vyčleňuje ze
společnosti a který v průběhu děje hledá a nachází řešení a tím se i sám mění.
Konkrétně jde o přehodnocení postoje hrdiny ke spolužačce a obyvatelce
téhož domu, v němž sám bydlí, a již mu rodiče dávají za příklad, s níž ho
srovnávají. Jenda si postupem času uvědomuje, že je se Sylvou rád a že by
s ní mohl kamarádit. V próze Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř (2002) nalézáme
její volné pokračování. V příběhu je Jendovo kamarádění

se Sylvou

vystaveno konfrontační zkoušce, do třídy přibudou noví spolužáci, jenž
probouzí Sylviny sympatie.

2. 2. Současná příběhová próza ze života dětí
Od 90. let 20. století se outsiderské téma v příběhové próze ze života
dětí dále rozvíjí. Zabývá se jím Martina Drijverová v prózách Zajíc a sovy
(1990),

Domov

pro

Marťany

(1998)

a Povedené

prázdniny

(2000).

r

Ústředním tématem je v příběhu Markéty Zinnerové Kde padají
(1997),

v prózách Hany Doskočilové Šímsa

z Klobouková

(1999)

(2005) a Ivony Březinové Adélka

hvězdy

a Lenoši

a rváči

a Zlobidýlko

(1998),

Začarovaná třída (2002) a Lucka Luciperka (2002). Velikou pozornost mu
věnuje spisovatelsky produktivní Iva Procházková. Této autorce vyšlo několik
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příběhových próz ze života dětí, které se z různých úhlů pohledu zabývají
v

outsiderstvím. Poetický příběh Cas tajných přání (1992) odráží nejistotu
hlavní hrdinky Kapky v novém prostředí, do nějž se spolu s rodiči
přistěhovala. Dívka poznává osobitou atmosféru Malé Strany v Praze a snaží
se sžít s lidmi starého města. V příběhu Středa nám chutná (1994) je hlavní
hrdinkou Cilka, chovanka dětského domova s nadpřirozenou schopností.
v

Próza Červenec má oslí uši (1995) líčí starosti desetiletého Dušana se
zděděným oslem. V povídce Pět minut před večeří (1996) se příběh odehrává
formou retrospektivní, jde o rozhovor dcery s tatínkem. Oba vzpomínají na
dobu, kdy byla malá Babeta nevidomým dítětem. V roce 2000 vychází próza
Jožin jede do Afriky. Již název díla napovídá, že jde o dobrodružství českého
chlapce ve zcela kulturně a společensky odlišném, exotickém prostředí
Afriky. V próze Eliáš a babička z vajíčka (2002) se šestiletý chlapec stará
0 nadpřirozenou osůbku. Jádrem Eliášova outsiderství je skutečnost, že je
dítětem plně pracovně vytížených rodičů, jimž na dětské hraní nevybývá čas.
Eliáš se o svoji babičku z vajíčka stará zcela sám. V roce 2004 vycházejí hned
dvě díla, která jsou navzájem hodně odlišná, Kryštofe, neblbni a slez dolů!
a příběh s pohádkovými prvky Kam zmizela

Rebarbora?

V příběhu Kryštofe, neblbni a slez dolů! se promítá retrospektiva se
současnou situací. Kryštof se těžko srovnává s odchodem otce od rodiny a na
tuto skutečnost je velice citlivý. Jeho přecitlivělost je tak výrazná, že se stane
důvodem ke zdánlivému rozpadu pěkného kamarádství. Kryštof vyleze na
skálu nad vesnicí, v níž dosud bydlel, a chce tu zůstat sám.
Próza Kam zmizela Rebarbora? je příběhem o naději, která je vložena
do rukou malého děvčátka. Rebarbora je pro pomoc vybrána záměrně, je
výjimečná tím, že se snaží na nic nezapomínat. Jejím nečekaným, a pro
mnohé nesplnitelným úkolem, se stane tomuto „nezapomínání" naučit
1 ostatní lidi.
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Na počátku 21. století vycházejí prózy Ivony Březinové Trosečníci - Dobrodružství

v zamčeném

bytě (2000),

Trosečníci

-

Dobrodružství

řehtajícího koně (2000), Trosečníci - Dobrodružství skotského teriéra (2000)
a Trosečníci - Dobrodružství

sněžného muže (2003). Březinová ve svých

dílech líčí dobrodružství sedmi věkově odlišných dětí, které jsou si navzájem
příbuzensky spřízněny. Autorka tak opět přináší do literatury pro děti
a mládež skupinová dobrodružství, která byla často popisována ve 30. letech
20. století a také v období poválečném.
Do tvorby pro děti svými příběhovými prózami Rošťák Oliver (2003)
a Neuvěřitelné

září - Tajný deník

Tomáše S. (2004) přispívá i Petra

r

Braunová. Ústředním tématem se tu opět stává outsiderství.
Problematika rodiny a mezilidských vztahů je velice široká oblast, v níž
autoři současné příběhové prózy ze života dětí nacházejí bohatou škálu
námětů. Tyto náměty by se daly rozdělit podle různých hledisek do několika
skupin:
Prvním z hledisek, která použiji pro rozdělení příběhových próz ze
života dětí, je hledisko prostředí. Prostředí, v němž se příběh odehrává, může
být samo o sobě podnětově inspirativní. Jinak se člověk chová v domáckém,
důvěrně

známém

prostředí

a

jinak

v prostředí

novém,

neznámém

a neprozkoumaném. Příběhy Pět minut před večeří, Eliáš a babička z vajíčka,
Šimsa, Lenoši a rváči z Klobouková,
rytíř,

Zajíc

a

a Lucka Luciperka

sovy,

Domov

Sísa Kyselá, Sísa Kyselá a ušmudlaný

pro

Marťany,

Adélka

a

Zlobidýlko

se odvíjejí převážně doma, v blízkosti rodičů a osob

hlavnímu hrdinovi příběhu blízkých. Přičemž v prózách Domov pro Marťany,
Simsa,

Zajíc

a Adélka

a sovy,

a Zlobidýlko

Sísa

Kyselá,

Sísa

Kyselá

a

ušmudlaný

rytíř

se rodinné prostředí významnou měrou prolíná

s prostředím školním. Děj prózy Začarovaná
škole.
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třída se odehrává pouze ve

Přestože je dítěti přirozené klima domova v prózách autory často
využíváno, v příbězích Kde padají

hvězdy a Středa nám chutná se děje

rozvíjejí v prostředí ústavním nebo ve zdravotnickém zařízení. Již tento
moment odloučení od rodiny a blízkých vnáší do příběhu určité napětí
a dramatičnost. Je na hlavních hrdinech, jak se na neznámém

místě

přizpůsobí, jak zareagují na změny, které nastanou.
Možností, jež nabízí život na vesnici je využito v dílech Trosečníci - Dobrodružství

řehtajícího

koně,

Trosečníci

- Dobrodružství

skotského

teriéra, Červenec má oslí uši, Kryštofe, neblbni a slez dolů! a Kam zmizela
Rebarbora?

Autorka příběhu Kam zmizela Rebarbora?

navíc využívá ve

vyprávění pohádkových prvků a část děje je přenesen na kouzelný ostrov.

Dalším z hledisek, podle nějž bych mohla členit příběhové prózy ze
života

dětí, je

hledisko

časové.

Čas je

v lidském

životě

velikým

determinátorem, čas je člověkem ovládán a časem je člověk ovládán. Jinak se
chová člověk, když má relativně mnoho času a jinak se chová v časovém
nedostatku.

Takto

se dostávají do velikého

kontrastu

například

díla

Ivy Procházkové Červenec má oslí uši a Pět minut před večeří nebo Kryštofe,
neblbni a slez dolů! V próze Červenec má oslí uši se Dušan, hlavní hrdina,
dostává do napětí z nedostatku času. Hledá pro osla Amose nového vhodného
majitele, ale pokud ho do velmi krátkého časového rozmezí nenalezne, půjde
osel к majiteli, jemuž na zvířeti bude záležet pramálo. Dušan a s ním i čtenář
se dostávají do psychicky vypjaté situace, protože oba tuší, jak nelehký má
chlapec před sebou úkol.
Povídka Pět minut před

večeří

je na rozdíl od prózy předešlé

vyprávěna ve zcela jiném duchu. Ačkoliv je v titulu díla stanoven časový
limit, není ani zdaleka dodržen. Tatínek s malou Babetkou mají pro svůj
rozhovor dostatek času, a tak dílo působí odpočinkově.
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Trochu jiný problém nastává při četbě prózy Kryštofe, neblbni a slez
dolů!
a

Vyprávění se odvíjí klidně do okamžiku, kdy se začne stmívat

ochlazovat,

kdy

si počne

na

skále trucující Kryštof

uvědomovat

nepohodlnost svého postavení a blížící se noc. Tehdy nabývá příběh na
gradaci. Kryštof neví, co udělá a čtenář je v napětí, jak vyprávění dopadne.
V příběhu

Trosečníci

- Dobrodružství

v zamčeném

bytě

se také

naléhavost plynoucího času projeví až v průběhu vyprávění. Mnoho dějových
zvratů a vynalézavost dětí zanechává hrdiny, a i čtenáře v naději, že se jejich
komplikovaná situace vyřeší. Avšak nápadů ubývá a problém přetrvává. Děti
mají stále méně jídla a snaží se uskrovňovat. Roste napětí i mezi nimi. Jak se
ze své domácí pasti dostanou zajímá i čtenáře.
I v próze Kam zmizela Rebarbora? se vyskytuje časové vymezení, ale
jeho naléhavost je zmírněna výskytem pohádkových motivů ve vyprávění.

Pojetí kamarádského vztahu by mohlo být dalším hlediskem pro
členění příběhových próz ze života dětí. Není totiž samozřejmostí, že
v příbězích půjde pouze o pozitivní vztah. Již u díla Sísa Kyselá

čtenář

dochází к závěru, že kladný postoj hlavního hrdiny ke spolužačce dozrává až
s postupem děje, ba téměř na konci knihy. Mezilidské vztahy jsou také často
ovlivňovány fyzickými a psychickými vlastnostmi určitého jedince, tím, čím
se jedinec odlišuje od svého okolí.

Dalším možným hlediskem pro členění příběhových próz ze života
dětí je hledisko vlastní individuality hlavního hrdiny. Jde vlastně o pojem
nadřazený, protože do této kategorie by se dala zahrnout široká škála dispozic
a handicapů. V příbězích vystupují hrdinové, kteří se více či méně úspěšně
vyrovnávají s odchodem jednoho z rodičů Červenec má oslí uši,

Kryštofe,

neblbni a slez dolů!, Simsa, Kde padají hvězdy. Hlavními hrdiny příběhů jsou
také děti, které samy mají nějaký zdravotní handicap Pět minut před
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večeří,

Jožin jede

do Afriky

nebo jsou oporou zdravotně postiženému člověku

Domov pro Marťany,

Šimsa. Také péče o svěřené nebo nalezené zvíře

ovlivňuje vývoj člověka jak v jeho postoji к němé tváři, tak přeneseně
v chování к lidem ze svého okolí. Tuto skutečnost můžeme pozorovat v díle
Ivy Procházkové Červenec má oslí uši, v díle Markéty Zinnerové Kde padají
hvězdy nebo v díle Martiny Drijverové Zajíc a sovy. Zajímavým se pro
čtenáře stává Eliášův příběh s létající babičkou z vajíčka, v próze Ivy
Procházkové Eliáš a babička z vajíčka. Babička splní chlapcovo přání, mít
alespoň jednu babičku, ale dále se o ni Eliáš stará jako o malé ptáče, jako
o miminko. Péče o nevšední bytůstku zaměstná chlapce natolik, že už příliš
nepociťuje smutek ze samoty, jež vzniká absencí pracovně zaneprázdněných
rodičů. Zároveň Eliáš prožívá pocity dospělých, které vyplývají ze starostí
o svěřenou osobu; pocit zodpovědnosti a obav.

Právě zmiňované nadpřirozené a pohádkové prvky v próze mohou
být dalším hlediskem námětového členění próz s dětským hrdinou. Dochází
tu к prolínání literárních žánrů; příběhu s dětským hrdinou a moderní
pohádky. Přítomnost nadpřirozených, pohádkových prvků v literatuře pro děti
a mládež velkou měrou souvisí s adresátem, příjemcem, s duševním vývojem
předpokládaného čtenáře. Vždyť období her a pohádek ještě nepominulo,
Čtenář nadpřirozenost

v próze

akceptuje aniž

by próza

ztratila

punc

věrohodnosti. Nadpřirozené a pohádkové motivy se objevují v dílech Středa
nám

chutná,

Eliáš

a

babička

Adélka a Zlobidýlko a Začarovaná

z vajíčka,
třída.
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Kam

zmizela

Rebarbora?,

3. NÁMĚTOVÉ OKRUHY
3 . 1 . Děti z rozvrácené rodiny
Za neúplnost rodinných vztahů považuji odchod jednoho nebo obou
rodičů z rodiny dítěte. Odchod se může uskutečnit z mnoha příčin, ale nikdy
se neobejde bez následků. Přináší bolest, smutek, ztrátu jistot, dezorientaci.
Nějakým způsobem se s ním vyrovnávají nejenom děti, ale i dospělí, každý
podle svých možností. Tímto ožehavým tématem se zabývá Iva Procházková
v

v prózách Červenec má oslí uši (1995) a Kryštofe,

neblbni a slez dolů!

(2004). Autorka nahlíží na problém z mnoha úhlů. V prázdninové próze
v

Červenec má oslí uši autorka líčí chlapcův smutek a prázdnotu, která nastala
po odchodu otce od rodiny: V rozsypané mouce zahlédne ouško od hrnku, který
kdysi přivezl otec z Maďarska. Byl to matčin nejoblíbenější hrníček, kdykoli z něj
pila, měla oči plné vzpomínek. „Nebreč," zaslechne nad sebou Johančin hlas.
„Dáme to tady do pořádku. Uvidíš, že máma nic nepozná!" „A co ten hrnek?"
Johanka mlčí. S tímhle problémem si nedovede poradit. Zato se ozve Hynek. Občas
ho i něco napadne, když se mimořádně soustředí. „Pozítří přijede

pouť,"

připomene. „ Tam malovaný hrnky prodávají. " Dušan mlčí. Zdá se mu nemožné
vysvětlit, jaký význam pro matku hrníček měl. Po otcově odchodu:( ) Dušan
pociťuje bezmocnost a nastalé situaci nerozumí. Otec jako zaměstnanec
cirkusu často cestoval a nebýval doma, ale nyní o sobě nedal dlouho vědět,
nenapsal a ani domů nepřijel. Chlapec nevěří myšlence, že by je otec mohl
opustit. Stále čeká na psaní od něj nebo na jeho nenadálý příchod. Jeho víru
v tatínkův návrat nesdílí jak maminka, tak sousedé. Dušanova jistota je
podlomena v okamžiku, kdy se dozvídá, že otcův cirkus již nevystupuje a že
jeho působení bylo ukončeno. Smutek netrápí pouze chlapce, ale i jeho
matku. Jako zdravotní sestra tráví v zaměstnání mnoho času. Domů chodí
unavená, málo se směje a často se na Dušana zlobí. Chlapci přibývá více
povinností a matka mu mnoho věcí zakazuje. Matčiny změny v chování
chlapce matou a probouzí pochybnosti v její lásku к němu. Konec příběhu
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však vyzní smířlivě. Dušan se šťastnou náhodou setkává s otcem. Vřelé přijetí
a společný rozhovor chlapci objasní skutečný stav rodinné situace a otcovy
plány do budoucna. Dušan už ví, že se otec domů nevrátí, ale nezlobí se na
něj, dokonce mu rozumí. „Mami!" volá a belhavě utíká к hájovně. „O Ámose už
se nestarej, vzal si ho táta! Jezdí teď s Globusem, všechno je v pořádku, domů se
nevrátí a já jsem asi po něm!"(2)
v

V próze Červenec má oslí uši se také okrajově objevuje problematika
částečného osiření. Johance, Dušanově kamarádce, před mnoha lety zemřela
maminka a děvče vyrůstá pouze s otcem. S tragédií je Johanka smířena, přesto
ji maminčina nepřítomnost ovlivnila. V soužití s otcem si zvykla na mužský
přístup к životu, který se odráží i v jejím myšlení. Nepřítomnost ženského
mateřského modelu chování v jejím životě ji vrhá do stavu nepochopení.
Nerozumí počínání Dušanovy maminky, která je sama nucena vystupovat ve
výchovné roli matky i otce, její postoje jsou často v protikladu.
Problematice odchodu otce od rodiny se Iva Procházková věnuje
i v příběhu Kryštofe, neblbni a slez dolů! Již jak sám titul knihy napovídá,
autorka v této próze líčí citové pohnutí, které přimělo hlavního hrdinu chovat
se nerozumně a nepřiměřeně situaci. Nečekanou a nevítanou nepřítomností
člena rodiny je postižena nejenom ona rodina, ale všímá si ho i její nejbližší
okolí. Je tomu tak i v našem případě. Kryštof se ještě s myšlenkou otcova
odchodu od rodiny nevyrovnal. Tato skutečnost je příliš čerstvá a bolavá na
to, aby se s ní smířil. Sám jí ještě nechce věřit a už vůbec není připraven na to,
aby ji slyšel z úst cizího člověka, i kdyby to měl být jeho nejbližší kamarád.
Tvůj táta se nevrátí! " Už jsem nekřičel nic. Rozjel jsem se, jak nejvíc jsem mohl.
Л za mostem, tam, co je moře bláta od rozvodněného potoka, jsem do něho vší silou
strčil. Málem jsem při tom sletěl taky. Ale nakonec se mi přeci jen podařilo udržet
rovnováhu a ujížděl jsem pryč. Ani jsem se neotočil.

(3)

Kryštof na kamarádovo

tvrzení zareaguje nepřiměřeně a sám je svým činem zaskočen. Pociťuje však
nutkání kamarádova nepříjemná slova popřít, i když sám tuší, že by mohla být
20

pravdivá. Ani maminka jeho počínání neschvaluje. Kryštof je najednou
uvržen do samoty, ztratil nejlepšího kamaráda a maminka se na něho zlobí.
Zdá se mu, že bude nejlépe, když od nich odejde. Vyleze na těžko dostupnou
skálu, jež se vypíná nad vesnicí. Zde přemýšlí, vzpomíná na zážitky prožité
s kamarádem Alešem a sleduje dění ve vsi. Své místo v ústraní neopouští po
proslovu pana faráře, ani po smířlivých slovech ustarané maminky. Dál
sleduje dění a více méně úspěšně čelí dalším útokům; kritičnosti lidí,
zhoršujícímu se počasí, blížící se noci, dotěrným vzpomínkám. „Starejte se
o svoji mámu! " křiknu. Mám vztek. Nesnáším, když mluví o mámě, jako kdyby byla
chudinka, která potřebuje pomoc. Má přece mě! Rezník vůbec netuší, kolik toho
doma dělám. Myju nádobí, luxuju, věším prádlo, uklízím dvůr, vytahuju Drobkovi
klíšťata, onehdy jsem sám vylezl na střechu a vyměnil rozbitou tašku. Dřív jsem se
tak nenamáhal, ale dřív bylo všechno jinak. Dřív tu byl táta.

Autorka nahlíží na

tuto problematiku i z hlediska důsledků, které přináší. Odchodem jednoho
člena rodiny je uvolněno jeho místo a sociální role není naplněna. Rodina
však s touto rolí dosud fungovala a její nenadálé vyřazení působí rušivě.
Kryštof si uvědomuje, že nyní, po odchodu otce, musí být matce více ku
pomoci, a tak ke svým dosavadním povinnostem přibral další. Proto
řezníkova slova pociťuje jako křivdu sám na sobě. Chlapec se považuje za
matčina pomocníka a ochránce.
v

V námětově bohaté próze Simsa (1999), autorky Hany Doskočilové, se
také čtenář setkává s neúplností rodiny. Stejně jako Iva Procházková v próze
Červenec

má oslí uši zmiňuje Hana Doskočilová v próze Šimsa

dvě

skutečnosti, které negativně ovlivňují rodinné soužití. Jednou z nich je
tragická automobilová nehoda, při níž zahynou oba rodiče dítěte. Tou druhou
skutečností jsou časté neshody rodičů dítěte vedoucí к rozvodovému řízení.
Sám prvňáček Šimsa, hlavní hrdina příběhu, je sirotek. Oba rodiče mu
zemřeli. Chlapec tuto smutnou skutečnost přijímá smířlivě a odevzdaně.
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Ztrátu rodičů nepociťuje příliš bolestivě. Rodičovskou lásku a péči dokázal
v

Simsovi nahradit chlapcův invalidní dědeček.
v

Jinak je tomu v případě Simsovy spolužačky Marcelky. Děvčátko je
v centru neutěšeného domácího dění, kde jsou rodičovské neshody a hádky
velice častým jevem. Z Marcelky se stává vylekaná, uplakaná, smutná a do
sebe uzavřená holčička, která se jen těžko vyrovnává se ztrátou domácího
klidu a bezpečí. I její nejbližší sociální okolí se staví к vzniklému problému
spíše bezradně a toleruje a omlouvá Marcelčiny poklesky.
Přestože v próze Markéty Zinnerové Kde padají hvězdy (1997) není
rozpad rodinných vztahů ústředním tématem, dotýká se ho autorka jako
velkého problému, z jehož řešení nelze děti vyloučit. Vedlejší postavou
a velkou kamarádkou hlavních hrdinů příběhu, Lojzy Bárty a Sandry
Lormanové, je Kristýnka Udlínková. Kristýnka vyrůstá s otcem v těsné
blízkosti ozdravovny Vlasta a dlouhodobě se trápí myšlenkami na maminku,
která se od nich odstěhovala a žila daleko ve Švýcarsku. Dívka se zmítá ve
směsi rozporuplných

přání a tužeb. Má velice ráda svého

hodného

a starostlivého tatínka, ale je často doma sama a tehdy si přeje být
s maminkou. Chtěla by si s maminkou povídat o svých dívčích problémech,
o svých tajných přáních, chtěla by s ní chodit nakupovat a chtěla by pocítit
její lásku a péči. Zároveň se na maminku velice zlobí, že ji a tatínka opustila.
Tatínek Udlínek nepopírá důležitost výchovného působení matky na dceru,
ale myšlenka, že by měl Kristýnku natrvalo poslat к manželce do Švýcarska,
ho trápí. Kristýnka také řeší otázku, zda se přestěhovat za maminkou. Dochází
však к závěru, že by nerada opustila tatínka a důvěrně známé prostředí
domova, že tolik maminku zase ráda nemá. V okamžiku, kdy se ale děvče
dozví, že maminka havarovala a zemřela, její zlobné úvahy mizí a nahrazuje
je pocit přirozeného smutku.
Také v próze Ivony Březinové Věra, Nika a sedm babiček (1996) jsou
hlavním tématem příběhu rodinné vztahy. Věra a Veronika jsou spolužačky
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a kamarádky s podobnými zájmy - trénují gymnastiku. Obě dívky si velmi
dobře rozumí, možná i právě proto, že žijí v neúplných rodinách. Věra bydlí
s hodným a starostlivým tatínkem, jehož kuchařské umění není nej lepší,
a Veronika bydlí s maminkou, která j e v očích děvčete příliš mladá a krásná
na to, aby byla sama. Děvčata se rozhodnou své rodiče blíže seznámit
a zorganizují jim schůzku. Schůzka skutečně proběhne. Autorka v próze
ukazuje na povzbudivou skutečnost, že člověk není na světě sám, že vždy má
ve své blízkosti někoho, kdo je ochoten podat mu pomocnou ruku. Záleží
však na něm samém, zda pomoc přijme a zda je ochoten sám pro změnu ve
svém životě něco udělat. V příběhu Ivony Březinové se čtenář setkává hned
s několika možnostmi, jak využít příležitosti, přijmout nabízenou pozornost
a pozměnit svůj život к lepšímu. Věra s Nikou již nechtěly vyrůstat
osamoceně, a tak své rodiče navzájem seznámily. Tatínek

Havránek

v

a maminka Černá, rodiče děvčat, neodolali vzájemným sympatiím a své
•

životní cesty spojili. Udělali tak radost nejen sobě, ale i dcerám. Autorka však
v próze nemá na zřeteli pouze život nej užšího rodinného kruhu, ale využívá
této šťastné situace a připomíná, že ze štěstí člověka se těší nejen on sám, ale
i jeho blízcí. Vždyť do rodiny a jejího života patří také prarodiče. Lidé bohatí
na životní zkušenosti, lidé připraveni svým již samostatným dětem pomáhat.
Právě velké změny, které nastaly v životě Věry i Niky, nabízejí příležitosti
jejich sedmi babičkám.
Do

tohoto

námětového

okruhu

patří

próza

Ivy

Procházkové

Středa nám chutná (1994). Děj příběhu se odehrává v dětském domově
Slunečnice. Děti z tohoto zařízení přijímají za své nejbližší ty, kteří jim věnují
každodenní péči a kteří vytvářejí dětem důvěrně známou atmosféru domova.
Jsou to zaměstnanci dětského domova, na které jsou děti natolik zvyklé, že
jejich nepřítomnost nebo odchod pociťují velmi výrazně. Tak je tomu i ve
vyprávění Ivy Procházkové. Z dětského domova Slunečnice na delší dobu
odjíždí jeho ředitelka Pralinka a na její místo přichází nový pan ředitel. Čím
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déle působí zastupující pan ředitel v domově, tím výrazněji se dětem vytrácí
důvěrně známá atmosféra domova. Do Slunečnice je vneseno

mnoho

dobrého. Nový ředitel nechá provést rekonstrukci budovy, upraví zahradu,
stanoví nová pravidla chování a soužití, ale právě tyto nepřehlédnutelné
změny vezmou dětem jejich spokojenost. Domov již není jejich domovem.
„No, to je mi návštěva!" zvolala Pralinka radostně a posadila se v posteli. „ Tak už
jste všichni zpátky z prázdnin?" „Jak vám je?" zeptal se Viktor místo odpovědi
zachmuřeně. „Docela dobře," řekla Pralinka. „Myslím, že mě brzy propustí."
„ Kdy? " zeptala se Božena nedůvěřivě. „ To nevím. " „ Nešlo by to co nejdřív? "
naléhal Ota netrpělivě. „My bys me potřebovali, aby to bylo hnedka," oznámil
Tomík plačtivě. „ Tak? A proč?" podivila se Pralinka. „Protože Slunečnice už není,
jak byla! Protože je všude děsný pořádek! Protože nikdo nic nesmí! Protože
v zahradě už se nedá hrát! Protože Cilce už nerostou na hlavě jablka!"

(5)

Děti si

nemohou stěžovat na nedostatek péče nebo na sníženou míru pozornosti jim
v

věnovanou během působení ředitele Sedy, přesto se snaží využít první možné
příležitosti, aby přivedly svoji ředitelku Pralinku zpět do domova. Děti
dokonce neváhají podělit se s paní ředitelkou o to nejcennější, co vlastní - o poslední, tajně ukrytá kouzelná jablka, která navrací člověku spokojenost
i zdraví. Tato jablka však už přestala v domově růst.

3. 2. Sourozenecké vztahy

3. 2 . 1 . Příchod dalšího sourozence do rodiny
Narození sourozence je spojeno s určitým očekáváním. Dítě se těší na
kamaráda, s nímž si bude hrát, rodiče na potomka, kterého vychovají a pro
v

v •

život připraví podle svých představ a možností. Členové rodiny se na dítě těší,
chystají, ale nikdy nelze odhadnout jaké skutečně bude, jak chod domácnosti
a život rodiny ovlivní, pozmění.
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Martina Drijverová věnuje pozornost problematice narození dítěte
v próze Povedené prázdniny

(2000). Osmiletý Petřík přijíždí na prázdniny

a těší se na svoji kamarádku Hanku, s níž loňské léto prožil mnohá
dobrodružství. Chlapec je ale zaskočen a zklamán Hančiným chováním.
Kampak se poděl ten „Hanek", co spolu loni hledali poklad a zažívali samé
napínavé příhody? Z kamaráda se stala „holka", co běhá v šatech, raduje se ze
svého půlročního bratra a na toulání po lese a hledání pokladů nemá čas.
Hanka se snaží Péťu s malým Slávkem sblížit, ale chlapec považuje dítě za
nezajímavé a neschopné se něčemu naučit. Hanlivě a také trochu opovržlivě
ho nazývá mimišák. Názor je ochoten změnit až v okamžiku, kdy se malý
Slávek pokusí vyslovit chlapcovo jméno. I Hanka mi přinesla dárek. Nůž, co je
v něm zamontovaná lžička a pilník a nůžky. Přinesla s sebou Slávka. Že má pro mě
taky překvapení. „Řekni Péťa!" pobídla ho - a on to vážně řekl. Totiž, řekl spíš něco
jako „ Ť a... ť a. " Ale i tak se mi to docela líbilo. Je vidět, že mimišáci se můžou něco
naučit.0 )
S prázdninovým příběhem Martiny Drijverové lze srovnat prózu Petry
Braunové

Rošťák

Oliver

(2003).

Petra

Braunová

popisuje v příběhu

momenty, kdy maminka odjíždí do porodnice a Oliver se seznamuje
s narozenou sestřičkou. Autorka se zaměřila na citově vypjaté situace
příchodu člověka na svět.
Předškolák Oliver ví o tom, že maminka nosí pod srdcem miminko, ale
okolnosti, kdy maminka odjíždí do porodnice, ho zastihnou nepřipraveného.
Doposud se nezajímal, jak se člověk narodí, a tak ho zaskočí a vylekají
změny, které se s maminkou najednou dějí. Chlapce vyleká maminčina
slabost i její nezvyklé chování. Maminka odjíždí a malý Oliver očekává
tatínkův návrat v bytě staré, hodné, ale najednou cizí sousedky. Je sám
a pomalu si uvědomuje vážnost situace. Jeho jistota, kterou ztělesňuje
maminka, je najednou tatam. Chlapec je nucen vyrovnat se s neočekávanou
situací zcela sám. Vypjatost okamžiku v něm probouzí strach o maminku.
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Poprvé ho napadají otázky, jak se člověk rodí. Jeho přání být u maminky je
mnohem silnější než touha po malém bratříčkovi. Maminka je pryč! Oliver se
vytrhne z náruče paní Králové, proběhne chodbou a rychle se zabouchne v jednom
z pokojů. Otočí klíčem ve dveřích a plácne sebou na zem. Znovu se rozpláče.
Nechce žádného brášku! Chce být s maminkou! Když si vzpomene, jaké měla divné
lesklé oči, pláče o to víc. Jak vlastně pan doktor miminka vyndává? Nebude to
maminku bolet? Oliver pláče a pláče.<2>
Situace seznamování se s narozeným dítětem je popisován v obou prózách
podobně. Obě děti, Péťa i Oliver, jsou rozčarováni z toho, jak miminko
vypadá. Péťa nechápe, co Hanku na tom malém spícím dítěti okouzluje.
Olivera přepadají pochybnosti, zda je novorozenec, tolik podobný ostatním
novorozencům, vůbec jejich. Ani Péťa ani Oliver si nedokáží představit, jak
by si mohli s dítětem, co vypadá jako panenka, hrát. ... „já jsem myslel, že
budeme mít nějaký normální dítě. " Máma s tátou se rozesmějí. „A víš, žes vypadal
úplně stejně?" Oliver se nedá: „A jak víš, že je naše? Všechny ty mimina jsou si
podobný! "(3)

3. 2. 2. Handicapovaný sourozenec
S handicapy jedince se setkává lidská společnost v průběhu celého
svého vývoje, od pravěku po současnost. Proměňuje se pouze její postoj
к postiženému člověku. V pravěku byl tělesně nebo duševně odlišný jedinec
uctívaný jako někdo nadpřirozený a jedinečný. Ve středověku byly osoby
odlišné od ostatních lidí trestány, zatracovány a vyhošťovány ze společnosti.
Současný člověk si není jist, jak se к handicapovanému jedinci chovat, jaký
postoj к němu zaujmout. Zda ho přijímat jako člověka sobě rovného nebo ho
přehlížet jako někoho méněcenného.
Martina Drijverová je spisovatelkou, která do svých děl staví hrdiny
různých povahových charakterů a tělesných dispozic.
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V próze Domov pro Marťany (1998) se hlavní hrdinka Michala ocitá
v náročné životní situaci. Spolu s rodiči a s bratrem Martinem se zabydlují
v novém domově. Ten je zcela odlišný od toho původního, jiné prostředí a jiní
lidé. Z malého sídlištního bytu se přestěhovali do starého domu ve vilové
čtvrti. Michala je nucena poznávat a zvykat si na nový třídní kolektiv, hledat
nové kamarády. Tento úkol je náročný pro kohokoliv z nás, dívka ho má však
ještě podstatně ztížen o skutečnost, že je její mladší bratr postižen Downovým
syndromem. Tuto zátěž Michala pociťuje až postupem času. Doba, kdy se
musela vyrovnat se zklamáním z Martinova postižení, již dávno minula.
Michala je smířena s bratrovou výlučností a své hry přizpůsobuje jeho
možnostem, ale jsou tu lidé cizí, kteří neví, jak rodinu Novotných přijmout.
Bývalí sousedé si na rodinu zvykli a sžili se s ní. Nyní však bydlí desetiletá
Michala s rodiči jinde. Michale se daří včlenit se do třídního kolektivu,
dokonce si nalézá i kamarádku s podobnými zájmy. O to větší je však její
rozčarování a zklamání, když ctižádostivá Lucie své kamarádství s Michalou
ukončí. Michalino pevné, vřelé a citově hluboké domácí zázemí je jí nakonec
nej lepším lékem pro její bolest. Také jí poskytne sílu a dodá odvahu
к novému a úspěšnému hledání kamarádky.
Jakou cenu má narozené miminko? Tato otázka je položena v příběhu
Evy Bernardinové Ahoj bráško! (2004). Dospělého člověka by mohl tento
dotaz překvapit, ale zvídavé dítě se zeptá na ledacos. Když se Honzíkovi
spolužáci po Vánocích ve škole chlubí, kdo jaký dostal dárek, zamýšlí se
Honzík nad svým dárkem. On nedostal kolo, stavebnici ani počítač, к nim
přibyla do rodiny malá sestřička. Co je víc? Narození Lucky přináší velikou
radost a později mnoho starostí, bolesti a smutku. Malá Lucka totiž nevidí.
Běh života rodiny se hodně změnil. Již není tolik času na výlety a hry,
maminka je zcela zaneprázdněna péčí o sestřičku a starší Honzík již musí také
Pomáhat. Maminka je unavená, zamlklá, schovaná před světem, jako zakletá.
Těžko se vyrovnává s dceřiným postižením, mysl jí naplňují obavy, jak se
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k nim budou chovat cizí lidé. Nepostradatelnými pomocníky v navazování
kontaktů se světem se stávají prarodiče a zástupci z organizace pro nevidomé.
Ti přispívají radou i psychickou podporou. Každý se ale stále zabývá
nevidomou Luckou, na Honzíka jako by se zapomnělo. V chlapci vzklíčí
pocit, že ho rodiče již rádi nemají a rozhodne se utéci. Honzíkův útěk se stává
zlomovou situací příběhu. Prožitý strach rodičů a prarodičů o chlapce je
impulsem ke změnám - rodičům se podaří navázat přátelský vztah s rodiči
Ivana, dalšího nevidomého dítěte. Obě rodiny podnikají společné výlety,
zúčastňují se zajímavých akcí uspořádaných pro nevidomé, plánují a těší se na
dny příští. Honzíkovi i Lucce se naskýtají nové možnosti к příjemnému
trávení volného čas. Chlapec si dokonce vytváří pěkný kamarádský vztah
v

s Ivanem a prohlubuje se i jeho láska к sestře. Život rodiny se opět stává
plnohodnotným.

3. 2. 3. Jedináček
Každý z nás potřebuje mít ve svém okolí osobu, která by mu byla
blízká názorem, věkem i zájmy. Sourozenec bývá dítěti tím nejbližším členem
rodiny. Je to bratr nebo sestra. Jemu se dítě svěřuje se svými denními zážitky
a se svými plány. On je první, s kým si dítě běží hrát, on je první, s kým se
pere. Sourozenec je ten, kdo jako první, a někdy i jediný, ví o vítězstvích
a prohrách.

Sourozenec poradí, pomůže, půjčí, odpustí a zapomene.

Sourozenec je kamarád, který je nablízku. O mnoho je chudší a složitější život
bez sourozence.
Nepřítomnost sourozence je výrazná v krátkém mikulášském příběhu
Lucka Luciperka (2002) autorky Ivony Březinové. Malá Lucka je zdravým
čiperným prvňáčkem,

který neposedí

chvíli v klidu

a využije každé

příležitosti pro své hry a „nezbednosti". Děvčátko nemá žádného sourozence,
Proto mnoho času tráví mimo domov kde hledá kamarády ke hře. Lucčina
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pověst nezbednice je ve škole i v okolí domova známá, avšak ke změně jejího
chování nevedou jak domluvy paní učitelky, tak zloba a tresty rodičů. „Počkej,
on ti to čert letos spočítá, " straší Lucku tatínek. „Za všechny zvonky v ulici. A ty
svázané boty ti taky jen tak nepromine. " „ Určitě ti nadělí jen samé brambory
a uhlí, " přidá se maminka. Brambory a uhlí? A jinak nic? Žádné čokoládové
figurky? Ani perníčky? Ani pytlíčky ořechů? No, to by bylo pěkné nadělení. Ale
Lucka té hrůze nevěří. Přece by ji Mikuláš letos nenechal bez nadílky?'" Hrozba
rodičů, že letos zůstane děvčátko bez mikulášské nadílky není lichá. Mikuláš
stále nepřichází a Lucka sbírá odvahu jít mu naproti na ulici. Žádný ze svých
Činů totiž nepovažuje za tak špatný, aby ji kvůli němu nemohl Mikuláš
obdarovat. Lucka se převlékne za čerta a spolu se psem a s kočkou se vydává
do chladné a tmavé ulice. Zvířata nejsou příliš nadšena večerní procházkou
a využijí první příležitosti к útěku. Až teprve nyní si Lucka plně uvědomuje
svoji samotu a strach. Strach je o to větší, že ho vzbuzují i obavy
o zatoulaná zvířata. Vylekané děvčátko není dlouho samo. Setká se se svým
Mikulášem a andělem a také se v ní probudí špatné svědomí. Největší
mikulášskou nadílkou jsou pro ni nalezená a domů přivedená zvířata.

3. 3. Ideál přátelství
Stále

častějším

jevem

naší

současné

společnosti

je

výchova

„jedináčka". Život bez sourozence přináší výhody a také úskalí. Rodiče
svému jedinému dítěti věnují maximální pozornost. Dítě je však ochuzeno
o pravidelný a často i bezproblémový kontakt s vrstevníkem, který umožňuje
sourozenecké soužití. Nepřítomnost sourozence v životě dítěte často, ale ne
úplně nahrazuje kamarád.
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3. 3 . 1 . Kamarád ze školy
Současné dítě tráví ve školním prostředí většinu všedního dne. Třídní
kolektiv mu umožňuje prožít si drobná vítězství i neodmyslitelné prohry.
Nabízí také dítěti možnosti к navázání různě pevných
kamarádských

vztahů,

které jsou

ve

společnosti

a hodnotných

ostatních

vrstevníků

vystavovány zkouškám a jejichž odolnost je prověřována každodenním
životem.
Spisovatelka Martina Drijverová se v próze Sísa Kyselá (1988) zabývá
problematikou navazování kamarádského vztahu. Autorka zvolila hrdinou
příběhu osmiletého chlapce Jendu, jehož vlastnosti a činy jsou rodiči neustále
porovnávány s vlastnostmi a chováním spolužačky ze sousedství, Sylvy.
Hlavní hrdina příběhu Jenda Placka se tak často stává méně úspěšným
dítětem, dostává se do pozice outsidera v dětském kolektivu. Doma se o Kyselé
často mluví. „Ta Sylva! Ta je šikovná!" nebo: „Proč může mít Sylva z diktátu
jedničku a ty ne? " Anebo: „ Vem si příklad ze Sylvy! Jak se učí. A ty bys jenom hrál
fotbal. " Maminka a paní Kyselá si porovnávají známky. Kyselá z toho pokaždé
vyjde lip. V pololetí měla samé jedničky. Jenda měl dvojku z češtiny a z kreslení.
„Kreslit ho můžu naučit, " nabídla Kyselá. „Ale od začátku. Nejdřív rovné čáry... "
Ta opice!(1) Sám Jenda považuje Sylvinu neustálou přítomnost za obtížnou
a hledá způsob, jak nad dívkou a její namyšleností vyzrát, jak ji potrestat.
Zvolený způsob odplaty se však neobejde bez určitých obětí. Z Jendy se stává
pilnější žák a jeho snaha se setká s úspěchem. Jeho práce a prospěch jsou
v závěru školního roku ohodnoceny samými jedničkami! Sylva najednou
ztrácí své výsadní postavení, nemá se čím chlubit, nemá se čím nad chlapcem
povyšovat. Již není tou nej lepší žákyní ve třídě, nyní je chválen Jenda.
Chlapec prožívá pocity radosti a ulehčení. Plán se vydařil. Zároveň si však
uvědomuje skutečnost, že se jeho vztah к Sylvě během prožitých událostí
změnil. Sylvina přítomnost již není chlapci nepříjemná, ale naopak stává se
vítanou a vyhledávanou.

30

Vývoj kamarádského vztahu obou dětí je ústředním tématem volně
navazující prózy Sísa Kyselá

a ušmudlaný

rytíř (2002).

Rozvíjející se

přátelství Sylvy a Jendy ovlivňují nově příchozí spolužáci. Petr Křišťál je
pohledný a šikovný chlapec, který se s rodiči přistěhoval do domu, v němž
bydlí Sylva a Jenda. Sylva je potěšena Petrovým zájmem o ni a Jenda
pociťuje zklamání. Dívka tráví své volné chvíle častěji v Petrově přítomnosti
než v jeho. Nevzdává se však a pokouší se s Petrem také navázat přátelský
vztah. Chvíle prožité v Petrově přítomnosti Jendovi naznačí, že by si spolu
oba chlapci také mohli rozumět. Sotva se však Jenda smíří se skutečností, že
ho Sylva srovnává s Petrem Křišťálem, a ne vždy z tohoto srovnávání vychází
vítězně, do třídy přichází nový žák. Je jím maličký Honza Paleček. Zpočátku
si získá Jendovy sympatie, konečně je ve třídě někdo, kdo je menší než on, ale
ty se rychle rozplývají. Honzovy časté herecké a komediální výstupy během
vyučování sklízí obdiv spolužáků. Také Sylva Kyselá není výjimkou. Jindy
vzorná a pilná žačka se Honzovým projevům obdivuje. Jenda se cítí být
zhrzen a přestává se Sylvou kamarádit. „ Sylvo pojď si zatancovat! " řekl Jenda
tiše. „S tebou ?!" řekla princezna. A ušklíbla se. „No. Já jsem přece

rytíř..."

„Ušmudlanej rytíř!" zasmála se princezna. „Zatancujи si s krásným princem!"
A podala ruku Palečkovi. Už nebyla hezká. Už nebyla milá. Aspoň to tak Jeníkovi
připadalo. Zase se změnila. Byla zase ... „Síso Kyselá!" zařval Jenda.

(2>

S Jendou Plackou z příběhu Sísa Kyselá do současné příběhové prózy
ze života dětí vstupuje model nového hrdiny - outsidera. Chlapec aktivně
hledá a nachází řešení, jak se dostat ze své nezáviděníhodné situace. Tento
Přístup hlavního hrdiny ke svému problému je v literatuře pro děti a mládež
nový a vítaný. Hrdina již nepřijímá pasivně a odevzdaně svůj úděl, ale snaží
se ho změnit.Takový přístup považuji z hlediska čtenáře za přínosný, neboť
nutí к zamyšlení a nabízí rady, jak řešit problémy současného života.
Problematika outsiderovství a hledání kamaráda je vylíčena také
v

dalším díle Martiny Drijverové Zajíc a sovy (1990). Zajíc je desetiletý
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chlapec, který je netečný к dění ve svém okolí, nemá žádného kamaráda
a pozornost svého staršího bratra Raula nevyhledává. Sám se považuje za
nezajímavého. Nezlobí ani v ničem nevyniká. Jeho jedinou a nejbližším
okolím schvalovanou zálibou je jídlo. Po jídle se ptá, když přijde ze školy
domů, s čokoládou v ústech upadá do snů, na sladké se těší během dne.
Otázky po jídle jsou jeho únikem i ochranou, když jsou rodiče nespokojeni
s chlapcovým prospěchem a kárají jej, když se starší a o tolik úspěšnější bratr
snaží mladšího bratra vychovávat. Sám Zajíc již ztratil vůli jakkoliv se snažit.
Se svým postavením „neúspěšného a nanicovatého" v rodině i ve třídě se již
smířil. Je proto zaskočen svými pocity, když se v nemocničním parku
náhodně setká s Apolenou. Dívka je neobyčejně hubená a také osamělá. Zajíc
pocítí touhu starat se o ni. Denně se scházejí a povídají si. Chlapec se s ní
dokonce dělí i o sladkosti. Je pro něj velkým zklamáním, jenž pociťuje jako
prohru, když se s Apolenou přestane vídat. Vzpomene si na soví mláďata,
o nichž často mluvila, a pokusí s e j e najít. Zajíc je úspěšný, najde osiřelá soví
mláďata a přinese je domů. Je však bezradný v péči o ně. Pomoc hledá
u spolužáka Veverky, premianta třídy, o němž ví, že navštěvuje přírodovědný
kroužek. Soví mláďata získávají nový domov a Zajíc si rozšíří záliby
0 jejich pozorování. Spolu s kamarádem začne navštěvovat kroužek ochránců
přírody. Svojí nenadálou proměnou jsou mile překvapeni nejen rodiče, ale
1 sám Zajíc. Je potěšen skutečností, že docházka do kroužku není pro něj
nudná a nezáživná, jak dříve předpokládal, a že se současně s novou zálibou
seznámil i s dětmi, s nimiž si rozumí, s nimiž je mu dobře a s nimiž se mu
daří plnohodnotně se začlenit do života kolem sebe.
Hana Doskočilová se v Šimsovi (1999) pokouší na rozdíl od Martiny
Ûrijverové nahlížet na pozici kamaráda z opačného úhlu pohledu. V prózách
Martiny Drijverové se ústřední hrdinové snaží navázat kamarádský vztah,
hledají někoho sobě blízkého, hledají vrstevníka s kterým by si rozuměli.
VŠimsovi tomu tak není. Sám hlavní představitel je jakoby ztělesněním
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ideálního kamaráda, který je ochoten poskytnout pomoc lidem i zvířatům
a který se živě zajímá a aktivně zapojuje do dění ve svém okolí. Šimsa bez
v

problémů navazuje nová přátelství, Simsa je ten, s kým se chtějí ostatní děti
kamarádit a který se kamarádství nebrání. Avšak i Šimsa má mnoho témat
к řešení, i on má nad čím přemýšlet, i jeho vztahy se rozvíjejí a proměňují.
Autorka ukazuje na skutečnost, že každý člen lidské společnosti má své
problémy, jež si zaslouží řešení. Není výjimkou ani prvňáček Šimsa, který se
potýká s nepochopením ve svém okolí. Chlapec je sirotek, který vyrůstá
s invalidním dědečkem. Svérázné a v dnešní době neobvyklé dědečkovo
výchovné působení na chlapce přináší své klady i zápory. Chlapcova
samostatnost v jednání a všeobecný zájem ho staví do centra dění ve třídě.
Děti se na Šimsu spoléhají a vkládají do něj svoji důvěru. Zároveň je jim
к nepochopení chlapcova jistota v řešení situací všedního dne. Šimsa dokáže
svým dárkem zaskočit a překvapit zhýčkaného Bohouška a zároveň mu
ukáže, jak se radovat z maličkostí. Postará se o neznámého toulavého psa,
jenž v lidech vzbuzuje více respektu než lítosti, oblíbí si ho a přesto má
dostatek vnitřních sil, aby ho vrátil původnímu majiteli. Šimsa je spokojen
s životem bez sledování televizních pořadů, a když televizi dostane, ke
zklamání spolužáků ji daruje jiným. Umí účinně zastat slabších a nezištně
pomoci, když je potřeba, a umí také odpustit kamarádovi, když na něj
zapomene. Málokdo je ve svém věku natolik psychicky vyspělý jako náš
hlavní hrdina. Pokud chce chlapec se svými spolužáky dobře vycházet,
nezbývá mu nic jiného než se snažit pochopit smysl jejich chování, naznačit
jak by situaci řešil on a smířit se s tím, jak se skutečně vyvine.
Každý vztah je ovlivňován a neustále se vyvíjí. Mohou na něj působit
vlivy vnější, vlivy z prostředí, ale působí na něj i jeho vlastní tvůrci. Na
proměnách

jednoho

kamarádského

vztahu

je

postavena

próza

Ivy

Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! (2004). Hlavní hrdina příběhu,
Kryštof, se ocitl v náročné životní situaci, jeho důvěrně známé rodinné
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prostředí se rozpadlo, odešel od nich tatínek. Chlapec tomuto stavu rodiny
nerozumí a otcovu nepřítomnost vnímá velmi citlivě. O rozchodu rodičů
dokonce nechce mluvit ani se svým doposud nej lepším kamarádem Alešem.
A to je co říct! S Alešem totiž Kryštof prožil mnohá napínavá dobrodružství.
Chlapcovo pěkné kamarádství se spolužákem už prověřila nejedna nepříjemná
zkouška. V Alešovi už našel Kryštof i výraznou oporu, když se na třídním
výletě ocitl v nezáviděníhodné situaci a ostatní se od něj ostentativně
odvraceli. Nejhorší chvíle nastala, když se ostatní zase začali vracet do autobusu.
Štěpánka se kolem mě štítivé protáhla, jako kdybych byl nakažlivý. „Sednu si
к Matějovi, " oznámila mi. Popadla svůj batoh a rychle se vmáčkla na sedadlo vedle
Matěje, který jí ochotně udělal místo. Začal jsem si pískat, aby viděla, že mi to
nevadí, a upřeně jsem zíral z okna. Za sebou jsem slyšel šepot a chichotání. Pak
nějaké přesuny v uličce. Neotáčel jsem se. Dával jsem všem najevo, jak jsou mi
ukradení. „Můžu?" ozvalo se po chvíli nade mnou. Zvedl jsem hlavu. Aleš nečekal
na odpověď a uvelebil se vedle mě. (3> Zkrátka s Alešem bylo Kryštofovi dobře.
Tak co se vlastně stalo? Kryštof je zaskočen neshodou s kamarádem. Jeho
současná přecitlivělost ho nutí к neadekvátně prudkým reakcím na každou
zmínku o otci. Kryštof se po prudké roztržce s kamarádem cítí být najednou
osamocený a bezradný. Ve chvílích uklidnění se zamýšlí nad vlastní reakcí
a snaží se najít způsob, jak tuto nepříjemnou situaci vyřešit. Uvědomuje si, že
Aleš je dobrý chlapec, který mu určitě nechtěl ublížit. Ale má i svoji hrdost
a Alešova slova mu nechce úplně odpustit. Pomoc Kryštofovi však opět
poskytne Aleš a oba chlapci obnoví své kamarádství.
Také Ivona Březinová se ve svých prózách věnuje problematice
kamarádství mezi spolužáky. V příběhu Začarovaná

třída (2002) se autorka

dotýká témat nesnášenlivosti a soupeření dětí o vzájemnou přízeň. V díle
dochází к prolínání žánrů, kdy je příběhová próza s dětským
obohacena

o

pohádkové

prvky.

Březinová

využila

těchto

hrdinou

literárních

Prostředků ke zvýraznění daného problému. Do třídy přibývají tři žáci.
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Kolektiv dětí je již navzájem sžitý, a tak by přijetí nových spolužáků
nemuselo přinášet velké problémy, ale opak je pravdou. Čerstvě příchozí
trojčata jsou v mnohém jiná než ostatní děti ve třídě. Chlapci spolu s rodiči - kouzelníky, velice často mění místa působení. Z těchto důvodů, vystřídali již
mnoho třídních kolektivů a jejich znalosti výrazně zaostávají za znalostmi
ostatních spolužáků, kteří tolik necestují. Další odlišností je jejich romský
původ. Ve třídě se vyskytují žáci, kteří jsou poslušní nabádání rodičů
a s romskými chlapci se nechtějí kamarádit. „Máma mi povídala, že se s těmi
Demeterovic kluky vůbec nemám bavit. " Šeptala jednoho dne o přestávce Madla
holkám. „Jo? A proč?" vykulila Radka oči. „Máma říkala, že to jsou cikání
A cikáni jsou prý špinaví a kradou. "(4> Trojčata se od svých rodičů naučila
kouzlení a zdědila hudební vlohy. Obou těchto dovedností využívají ve třídě
a stávají se cílem strachu, závisti i obdivu u spolužáků. Autorka ve svém díle
zmiňuje, jaké je všeobecné povědomí o chování Romů, a některé z těchto
polopravd

se

snaží

vyvrátit

v romský

prospěch.

Na

přetřes

vybírá

problematiku jejich krádeží a slabých hygienických návyků. Autorka tyto
skutečnosti nepopírá, ale právě Demeterova trojčata jí slouží к demonstraci
toho, že i v řadách romské menšiny se vyskytují poctiví a čistotní jedinci
a naopak, že čestnost našince je někdy nejistá. Tak je tomu i v případě
spolužáka Jakuba, který si na nově příchozí chlapce nezvykl, jejich
dovednosti považoval za nedosažitelné a tím i nepohodlné. Jakub postupem
času zjišťuje, že se jeho oblíbená spolužačka Madla čím dál více obdivuje
trojčatům a jemu už tolik pozornosti nevěnuje. Tuto změnu těžce snáší
a odhodlá se chlapce před dětmi pomluvit a tak i poškodit. Pravda však
vychází na povrch a Jakub je usvědčen z krádeží.
Próza Hany Doskočilové Lenoši a rváči z Klobouková

(2005) se také

zabývá navazováním kamarádského vztahu. Hlavními hrdiny příběhu jsou
dva chlapci - romský kluk Ferko Cihlář a Pepa Žilka. Každý z chlapců vyrůstá
ve zcela odlišném prostředí. Ferko bydlí na romském sídlišti, na kopci, mezi
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„horňáky", a Pepa dole pod kopcem, v domcích u rybníčku, mezi „dolňáky".
Mezi „horňáky" a „dolňáky" panuje vzájemná nesnášenlivost. Lidé ze sídliště
jsou svými sousedy od rybníka považováni za lenochy a mládež z domků
zpod kopce se nenazve jinak než „rváči". „Horňáci" žijí podle vlastních
pravidel a životu „dolňáků" nerozumí a nepřijímají jej. „Rváči" jsou
netolerantní к odlišnému chování a zvykům romských lidí a brání jim ve
vstupu na území domků u rybníka. Jejich odmítavý postoj к „horňákům" se
však projevuje i ve školním prostředí. Odpor skupiny rváčů к romským dětem
je velmi výrazný. Ferko a Pepa jsou nuceni své kamarádství skrývat
a scházejí se spolu pouze tajně. Přestože však jejich vztah prochází mnohými
zkouškami, chlapci ho udržují a navzájem se respektují.

3. 3. 2. První zamilovanost
Děti školou povinné se od svých rodičů stále více osamostatňují. Čas
trávený ve vzájemném odloučení narůstá. Dospělí jsou po většinu dne
v zaměstnání, děti ve škole a v zájmových kroužcích. Zde se učí novým a pro
život nepostradatelným sociálním rolím a získávají nenahraditelné a zcela
individuální životní zkušenosti. Dítě dospívá po duševní i fyzické stránce
a začíná se zajímat o jedince opačného pohlaví. Tento zájem je zcela nevinný.
Vzájemně

si

sympatické

děti

vyhledávají

příležitosti

ke

společným

rozhovorům, svěřují si různá tajemství a rády spolu tráví volný čas. Živnou
půdou pro jeho vznik a vývoj je pěkný kamarádský vztah. Tematika první
zamilovanosti

není

ontogenetického

v příbězích

ústřední,

nepostradatelná.

ale

Zmínky

v prózách
o

první

je

z hlediska

zamilovanosti

v příběhových prózách s dětským hrdinou se stávají předstupněm pro četbu
dívčích románů určených pro mládež staršího školního věku.
Motiv

první

zamilovanosti

se

objevuje

v poetickém

příběhu

v

Cas tajných přání (1992), autorky Ivy Procházkové. Hlavní představitelka
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Kapka se spolu se svými rodiči přistěhovala na Malou Stranu v Praze. Kapka
je vnímavá, citlivá a zvídavá dívka, která využívá většiny svého volného času
к poznávání nového prostředí a sžívání se s ním. Toto poznávání je bezesporu
spjato i se seznamováním se s neznámými lidmi, kteří se najednou stali
Kapčinými sousedy. Na svých toulkách za poznáním se dívka nečekaně
setkává s o rok starším Radkem. Kapka je upocená a špinavá po běhu za
utrženým a navíc i vypůjčeným psem, který jí svérázným způsobem ukázal
rozmáčené svahy Petřína. V prvních okamžicích vzájemného představování,
v centru uštěpačných poznámek neznámých chlapců, se necítí dobře. Děvče
se však nad jejich posměšky dokáže povznést a bojovně ovládne opuštěný
míč. Chlapci na Kapčinu výzvu reagují okamžitě a dívka se stane hráčem
jedné ze skupin fotbalistů. Přijmou dívku mezi sebe a Radek jí dokonce
nabídne doprovod domů. Tajemnost podvečerní Staré Prahy jakoby otevřela
dětem ústa. Radek se svěří Kapce se svojí zálibou v neobvyklé hře „Hledání
objektů", s jedním z nich dívku seznámí. Kapka se rozpovídá o svém
dosavadním životě. Mezi oběma začne nevědomky vznikat křehké pouto,
které další společné příhody jen upevní. Kapka nečekaně přichází na další
Radkovo tajemství, které se chlapec snaží před okolním světem tvrdohlavě
skrývat. Z jeho otce se stal vlivem nepřející společenské situace a po ztrátě
zaměstnání alkoholik. Chlapec se snaží pomáhat matce a různými způsoby
finančně vylepšit rodinnou situaci. Kapka nad Radkovým životem pocítí
soucit, podléhá spontánní reakci a pokusí se utěšit chlapce pohlazením. Ten
není na takovýto projev náklonnosti připraven a své zaskočení maskuje
prudkou vzdorovitou reakcí. Kapka však nehodlá nečinně přihlížet a snaží se
chlapci pomoci. To však netuší, že se mrak společenské nemilosti snáší i nad
jejími blízkými a že jí Radek pomůže zorganizovat tatínkovi zakázanou, ale
jinak velice úspěšnou, výstavu dřevěných soch a plastik pod širým nebem. Při
této příležitosti si oba navzájem uvědomují, že jsou si velice blízcí a Radek se
pokusí dívku políbit. Kapkaje vystrašená a uteče.
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V dalším díle Ivy Procházkové, Červenec má oslí uši (1995), se
tematika první zamilovanosti stává jakýmsi záchranným vztahem. Desetiletý
Dušan s velikými problémy hledá vhodný domov pro svého osla Ámose.
Tvrdohlavé zvíře již nadělalo mnoho škody a maminka už s Ámosem ztratila
trpělivost,

chce

ho

z domu

co

nejdříve.

Situace

hledání

je

o

to

komplikovanější, že Dušan se s oslem loučit nechce. Po tatínkově odchodu od
rodiny, se chování maminky к synovi velmi změnilo, zhoršilo a chlapec cítí
v Ámosovi jedinou spřízněnou duši. Bez něj se cítí být chlapec zcela sám.
Změnu do Dušanova života přináší Johanka. Dívce se podaří zahnat
chlapcovu samotu a společným úsilím nacházejí i domov pro Ámose.
v

Šťastnou náhodou se jím stává cirkus, ve kterém nyní Dušanův otec působí.
Chlapec má příležitost promluvit si s tatínkem. Během jejich rozhovoru syn
poodhrne roušku nad životem dospělých a definitivní odchod tatínka od
rodiny se mu stává více pochopitelným. Povídání s tatínkem Dušanovi
současně naznačí, že je v mnohém po něm, že zdědil řadu otcových vlastností.
Toto uvědomění v chlapci vyvolává otázky, zda by Johanka

snášela

v budoucnu jeho „toulavou" povahu a zda by jejich případné manželství
v životě obstálo.
V prózách Sísa Kyselá (1988) a Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř (2002)
autorky Martiny Drijverové je zachycen celý přirozený vývoj a průběh
prvního zamilování se. Zpočátku se hlavní hrdina příběhu Jenda Placka
nechce

smířit

s přáním

rodičů,

aby

navázal

kamarádství

s dívkou

a spolužačkou ze sousedství. Sylva je mu od prvopočátku protivná. Ve všem
je lepší než Jenda. Učí se lépe, chová se lépe a rodiče mu dávají dívku
příkladem. Sylva svého výhodnějšího postavení mezi oběma dětmi využívá
a nad Jendou se povyšuje. Chlapec se nevzdává a vymýšlí plán, jak beztrestně
nad Sísou vyniknout a tak ji i potrestat. Při promýšlení samotné akce si ale
Jenda uvědomuje, že by Sylvě nechtěl ublížit, že si na její přítomnost zvykl
a chyběla by mu. Plán se vydaří a přináší Jendovi pocit uspokojení. Sylva je
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chvíli zaskočena, již není považována za tu

nej lepší ve třídě, ale svoji

porážku přijímá sportovně. Tím sklízí Jendův obdiv. Chlapec se již nebrání
kamarádství se Sylvou, dokonce se těší na společně strávenou dovolenou
u moře. Během prázdnin se děti ještě více sbližují a Jenda nachází v Sylvě
zalíbení. Ona je pro něj tou nejhezčí dívkou ze třídy, na ni se po prázdninách
těší nejvíce. Jaké je to pro Jendu rozčarování, když se Sylva začne více
zajímat o nově příchozího spolužáka Petra a pro něj má stále méně času
a pozornosti. Chlapec pociťuje osten žárlivosti, ale rozhodne se o Sylvu
bojovat. Po bližším seznámení s Petrem, Jenda sám uznává, že je Petr šikovný
a zajímavý chlapec, s kterým je radost kamarádit. Na Sylvu se již tolik
nezlobí. Jako skutečnou a bolestivou ránu ve vztahu pociťuje Jenda Sylvino
rozhodnutí během školního maškarního bálu. Jenda se vystrojil pro Sylvu za
prince a těšil se jak si spolu zatancují. Jenže Sylva Jendu neuznala za
vhodného tanečníka a přednost před ním dala jinému princi. Tím vyvoleným
je další nově příchozí spolužák Honza Paleček, jehož komediální vystupování
děvčata ze třídy obdivují. Jenda Sylvinu volbu považuje za ponižující a jeho
zahleděnost do Sylvy se rozplývá. Opět se pro něj stává protivnou Sísou.
Autorka v příběhu Jendy Placky ukazuje na mělkost a nestálost prvních
milostných vzplanutí u dětí. Nikde však není psáno, že tyto vztahy upadnou
v zapomenutí. Naopak jsou dítěti nepostradatelným zdrojem milostných
zkušeností, které ovlivňují jeho další rozhodování. První milostná vzplanutí
jsou také často pro dítě příčinou starostí a důvodem к asociálnímu chování.
Tyto jevy se vyskytují v próze Markéty Zinnerové Kde padají hvězdy (1997),
a v próze Ivony Březinové Začarovaná třída (2002).
V díle Kde padají hvězdy se seznamujeme se skupinou dětí, která se
načas ubytovala v ozdravovně Vlasta. Cíl pobytu je zřejmý. Děti se tu v péči
lékařů budou snažit o upevnění zdraví. Hlavní hrdina příběhu, Lojza Bárta,
sem do ozdravovny nepřijíždí poprvé. Proto je jeho kamarádka Kristýna, neteř
správce ozdravovny, již celá nedočkavá, až Lojzu opět spatří. Obě děti si
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spolu velice dobře rozumí. Lojza je pro Kristýnku jediným člověkem, jemuž
se dívka svěřuje se svými sny a tužbami, se svými obavami a trápením. Lojza
se také na Kristýnu těší a je zklamán, když ji při příjezdu к ozdravovně nikde
nevidí. Když se konečně setkají, všechno je takové, jako před rokem. Dětem
se zdá jakoby se neviděli jen pár dní, mají si o čem povídat a je jim spolu
dobře. Děti jsou o něco starší a také vnímavější, a tak to, co jim před rokem
stačilo, nyní je jim málo. Lojza cítí potřebu ochraňovat Kristýnku a vzít ji
občas za ruku. Dívka si na tuto důvěrnost postupně zvyká. Dokonce spolu
plánují společnou budoucnost. Chlapec se těší, jak vychová a daruje Kristýnce
hříbě a naučí ji na něm jezdit. Lojza má totiž vedle Kristýnky ještě velice rád
koně. S koňmi vyrůstá a chce se stát úspěšným žokejem. Když tedy dívce
nabízí koně, je to pro Lojzu ten nejcennější dar, jímž jí chce udělat radost.
Plány se plánují, ale život je velice často mění. Je tomu tak i v případě Lojzy.
Chlapcův zdravotní stav se během pobytu v ozdravovně výrazně zhorší.
Lékařská vyšetření ozřejmí pravý důvod chlapcova podlomeného zdraví.
Lojzův organismus příliš bouřlivě reaguje na alergeny pylu, potu, prachu,
zvířecí srsti, všeho, s čím se žokej pravidelně setkává ve stájích. Lékaři
Lojzovi nedoporučují zůstávat u koní. Tato životní rána nalezne chlapce zcela
nepřipraveného. Chlapec se musí vzdát celé své vysněné budoucnosti a další
život si nedokáže představit. Nemá se ani komu se svojí bolestí svěřit.
Kristýnku nechce vidět. Vždyť jí nemůže splnit, co nasliboval. Jak se jí má
podívat do očí? On chtěl být její ochránce! Lojza má strach, že ho dívka bude
litovat, že nad ním zanevře. Ne nadarmo si obě děti tolik rozumí. Kristýnka
s chlapcovou bolestí soucítí, dokáže Lojzu pochopit a povzbudit ho do
příštích dnů.
V próze Začarovaná třída se setkáváme s asociálností v chování, k níž
se uchýlil devítiletý Jakub, protože neunesl tlak konkurence. Do třídy
přicházejí tři noví spolužáci, bratři romského původu, synové rodičů
kouzelníků, kteří svým chováním zcela naruší průběh vyučování a zasáhnou
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i do sociálních vazeb ve třídě. Zpočátku nejsou mezi dětmi příliš vítaní, ale
postoj k nim se rychle mění. Děti pochopí, že noví příchozí nejsou podle
dřívějších předpokladů vůbec špatní, ale naopak, snaží se být dětem
kamarády. Během krátké doby si na přítomnost chlapců třída zvykne a kromě
Jakuba je mezi sebe přijme. Jakub se přijetí Demeterových chlapců za své
kamarády vytrvale brání. Záminkou jeho odmítavého postoje к romským
chlapcům mu je jejich odlišný původ a polopravdy, které se s romskou
mentalitou obecně spojují. Pravý důvod jeho nesnášenlivosti je skryt jinde.
Maroš se na ni usmál a tichoučkým lusknutím jí pod lavicí poslal čokoládové
srdíčko. Jakub, když to viděl, tak vzteky málem zezelenal. Jemu se totiž Madla také
líbila. Ale aby jí pod lavicí poslal čokoládové srdíčko, to si netroufal.(,) Pramení ze
strachu a z neznalosti skutečného stavu věcí. Maroš dává spolužačce sladkou
pozornost, protože mu je sympatická a je rád, že je к němu milá, i když se
právě při zkoušení z českého jazyka u tabule nevyznamenal. Tato skutečnost
ale Jakubovi uniká. Mrzí ho, že sám nenalezne dost odvahy, aby spolužačku
podaroval a dal jí tak najevo svoji přízeň. Nemilou mu je i skutečnost, že
dívka obdivuje na chlapcích to, čeho sám schopen není - hudební vlohy
a dovednost kouzlit. Sám Jakub se však v úvodu příběhu nijak individuálněji
neprojevuje, ke spolužákům a ani к Madle. Když je Madla trojčaty trestána za
svoji nafoukanost, patří mezi překvapené přihlížející a pomoc jí neposkytuje.
Stejně pasivní přístup zastává i o několik minut později, když si pochutnává
na zmrzlinovém poháru, který s výjimkou Madly dětem chlapci přičarovali.
Ani tehdy si nevzpomene, že by se mohl o pohár s plačící spolužačkou
podělit. Zdá se, že si Jakub svoji přízeň ke spolužačce do příchodu trojčat do
třídy ani neuvědomoval, ale po jejich příchodu se ve svém cítění, chování
i jednání viditelně změnil.
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3. 4. Děti a zvířata
Dětství je v životě každého člověka velice důležité období. Tato
nenahraditelnost a ojedinělost období tkví ve skutečnosti, že již v dětství
člověk získává mnoho cenných zkušeností a poznatků, které poskytují jedinci
základ pro rozvoj a vytváření budoucího plnohodnotného života. V dětství
ještě není člověk tolikrát svazován pocity strachu a zodpovědnosti, a tak jeho
zkoumání a objevování jsou různorodější a často z pohledu dospělého
v
•
•
i
i nebezpečnější. Dítě však ve svém zkoumání nebývá samo. Často své
objevné výpravy promýšlí a podniká se sourozencem, s kamarádem nebo
s věrným zvířetem. V dnešní době je častým jevem skutečnost, že do rodiny
v

spíše přibude čtyřnohý člen než sourozenec. Člověk již od pradávna slučoval
svůj život s životem zvířete. Dříve však zvíře zajišťovalo ekonomickou
a hospodářskou funkci, která vysoce převyšovala funkci společenskou, dnes
je tomu spíše naopak. Současný člověk hledá u zvířat to, co se vytrácí
z lidských

charakterů

-

teplo,

klid,

spokojenost,

vděčnost,

pokora,

přizpůsobivost, přítulnost. Zvíře často od člověka zahání pocit samoty a je mu
jistotou věrnosti. Není tedy divu, že je současnému dítěti zvíře častým
kamarádem. Zvíře je však dítěti často i důsledným učitelem. Tak tomu je
v případech, kdy je nutné se o němého kamaráda postarat.
V próze Martiny Drijverové Zajíc a sovy (1990) se stávají ptačí
mláďata vstupenkou do plnohodnotnějšího života. Desetiletý chlapec Zajíc
vyjadřuje okatý nezájem к dění ve svém okolí. Nemá kamarády a domů
chodí, protože nemá kam jinam by šel. Jeho nepřirozený postoj к životu
v lidské společnosti plní spíše obrannou

funkci. Chlapec je

neustále

srovnáván se svým starším bratrem a vytrvale vychází z tohoto poměřování
jako méně úspěšný. Jakoukoliv snahu o zlepšení svého postavení si
vyhodnotil jako zbytečnou, a tak se už nesnaží. Impulsem ke změně tohoto
postoje je mu seznámení se s podobně nešťastnou dívkou Apolenou. Zajíc
najednou pociťuje potřebu postarat se o Apolenu a snaží s e j í také být dobrým
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společníkem. Jejich rozhovory plní spokojeností obě děti. Když Apolena
přestane na nemocniční zahradu chodit, pociťuje chlapec její nepřítomnost
skoro bolestivě. Považuje to za vlastní selhání a pokusí se jej napravit.
Vzpomene si na dívčino časté povídání o opuštěných sovích mláďatech
a rozhodne se je pro Apolenu najít. Osiřelá ptáčata skutečně nalezne a s nimi
i nový smysl života. Chlapec si při pohledu na mrtvou soví samici uvědomuje
bezbrannost jejích ještě neopeřených ptáčat. Co si počít? Nemůže je tu nechat
samotné! Poprvé je postaven do role zodpovědného a ujímá se jí s odvahou
a rozhodností. Mláďata získávají nový domov a jistotu pravidelného přísunu
potravy. Ani Zajíc nemá důvodu svého rozhodnutí litovat. Rodiče jsou nejdřív
zaskočeni novými přírůstky do rodiny, ale těší je, že si jejich mladší syn
konečně nalezl nějakou jeho věku přiměřenou zábavu. Chlapec v péči
0 ptáčata získá podporu svých rodičů. Jejich rady najednou stojí к zamyšlení.
Zajíc kontaktuje

svého

spolužáka,

premianta

třídy,

který

navštěvuje

přírodovědný kroužek a spolu s jeho pomocí mláďata přestěhují. Zajíc neměl
ani tušení, co se všechno s nalezením a záchranou osiřelých ptáčat v jeho
životě změní. Získal kamarády, s nimiž si rozumí a je mu s nimi dobře. Získal
1 jasnější představu o tom, co by chtěl v životě dělat. Smysluplná péče
o bezbranné zvířecí životy ho naplnila spokojeností.
v

Iva Procházková se ve své próze Červenec má oslí uši (1995) také
zamýšlí nad problematikou péče a hledání domova pro neplánovaně získané
zvíře, osla. Tato problematika je však ve srovnání s dílem předchozím hlubší
o citové hledisko. Desetiletý Dušan totiž má ke zděděnému oslu Ámosovi
hluboký citový vztah. Osel se stal pro chlapce kamarádem, který zahání jeho
pocity samoty, je jakýmsi pojítkem se šťastnými časy, které nedávno minuly
a je také prostředníkem při navazování nového kamarádství. Dušan také cítí
s oslem jakousi sounáležitost. Ámos je pro něj symbolem cirkusového života,
jemuž se chlapec obdivuje. Tuší, že po smrti dědečka a s odchodem tatínka od
rodiny se mu tento život mnohonásobně vzdálil. Hledání domova pro Ámose
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je tedy pro chlapce velice těžké. Chlapec by chtěl oslovi zajistit klid
a bezpečí, ale uvědomuje si, že to jsou hodnoty vzácné i v životě člověka,
natož zvířete. Když si přivedl oslíka domů, setkal se tento nápad s velkým
nepochopením u maminky. Maminka oslíkovi nehodlala tolerovat pošlapané
záhony, okousanou zeleninu a rozbitý porcelán. Jenže přes veškerá varování
r

a chlapcovy prosby se Amos chová i nadále svéhlavě a tvrdohlavě. Nová
a poslední naděje chlapci svitne, když do vsi zavítá pouťová společnost.
Pouťové atrakce nejsou charakterově tolik vzdálené cirkusovým, jen najít
člověka, který by se chtěl o Amose postarat a byl pro něj ohleduplným
pánem. Dušanovi se zdá, že se mu přeci jenom podařilo najít oslíkovi
vhodného pána. Je jen třeba Amose ještě trochu upravit, aby se zvíře líbilo
a splňovalo očekávání. Chlapcova spokojenost a klid z dobře splněného
poslání jsou nečekaně zaplašeny vyslechnutým rozhovorem. Nový Ámosův
majitel si masíruje namožené svaly a rozčileně se svěřuje známému s plány na
potrestání neústupného zvířete. Ámosovi se nový domov také nezamlouvá,
o nic víc není spokojen ani s chováním svého majitele. Postrádá chlapcovu
důvěrně známou vůni a láskyplnou péči. Vlastní nespokojenost již nechal
pocítit neznámému muži na těle. Dušan nemá stání a vydá se do noci
zachránit milovaného Ámose. Zvíře ho spokojeně uvítá a bez protestů provází
chlapce na dlouhou cestu. Dušan má stále na paměti maminčina slova
a pokusí se opět od Ámose odvrátit hrozbu smutného života tažného zvířete.
Spolu s oslem a kamarádkou se vydávají do deštivé noci a hledají pomoc
daleko za hranicemi rodné obce, u Johančina tatínka. Cesta je dlouhá, únavná
а к dětem milosrdná. Její cíl je pro ně příliš vzdálen, ale domov oslíkovi přeci
jen úspěšně naleznou. Hledáním klidného domova pro Ámose se jakoby
zhmotnilo pouto, které chlapec ke zvířeti pociťuje, pouto, jež Ámos pro
chlapce ztělesňuje, pouto se ztraceným a znovunalezeným šťastným životem.
Ámos totiž nalezne láskyplnou péči v rukou Dušanova otce, zaměstnance
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cirkusu, a chlapec sám v rozhovoru s otcem nalezne odpovědi na otázky, jež
byly chlapci závažím.
Próza Markéty Zinnerové Kde padají hvězdy (1997) se tematiky péče
o zvíře dotýká ve dvou významových rovinách.
První rovina je v jakési rodinné tradici a vyhlídkách do budoucnosti.
Do ozdravovny přijíždí Lojza Bárta, chlapec s podlomeným zdravím, ale
perspektivní budoucností nadějného žokeje. Chlapec vyrůstá v prostředí, které
je úzce spjato s péčí a výcvikem koní. Lojza je s koňmi zcela sžit, život bez
nich si již nedokáže představit. Miluje koně a práce kolem koní ho baví.
Nejspíš právě tato práce a rodinné výchovné vedení mají hlavní podíl na
chlapcových charakterových vlastnostech. Lojza je chlapec houževnatý,
vnímavý a citlivý. Je si vědom vlastních kvalit a možností a umí být dobrým
kamarádem. Nezkazí žádnou legraci a úmyslně nikomu neublíží. Tento vklad
cenných povahových vlastností se mu stává záchranou v těžké životní situaci,
ve chvílích, kdy si uvědomuje nepřejícnost vlastního osudu a kdy je nucen se
srovnat se skutečností, že se koním nebude moci věnovat v takové míře, na
jakou se těšil a jakou plánoval.
Druhá rovina péče o zvíře v této próze plní spíše funkci společenskou.
Velkou a hodně osamocenou Lojzovou kamarádkou, vedlejší postavou
příběhu, je Kristýna Udlínková, neteř správce ozdravovny. Kristýnka žije
pouze s tatínkem, řidičem autobusu, a bez sourozenců. Dívka často pociťuje
svoji samotu, když je tatínek v práci, když vzpomíná na svoji maminku, když
se necítí bezpečně. Právě těmto vtíravým a nepříjemným pocitům Kristýnka
odolává, když ve své blízkosti cítí teplá a jemná tělíčka čiperných koťátek,
když cítí po svém boku věrnou přítomnost vzrostlé dogy a když sleduje
dovádění nezbedných kůzlátek na dvoře. Péče o koťátka ji ještě naplňuje
pocitem potřebnosti a rozvíjí v dívce vlastnosti, které by neměly být žádné
ženě cizí - soucit, vnímavost, laskavost a láskyplnou péči, obětavost,
trpělivost a praktičnost. Přítomnost koťátek je neodlučitelně spjata s postavou
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Kristýnky, proto je násilná smrt jednoho z nich ranou pro všechny, kdo
Kristýnku znají, a snaží se nalézt původce onoho nepěkného činu.
V próze Aidy Brumovské Jak se kamarádí

s kočkou

(1995)

se

prolínají literární žánry - příběhová próza s dětským hrdinou a moderní
pohádka. Předškolák Dominik v parku nalezne koťátko a se svolením tatínka
ho vezme domů. V okamžiku se chlapci změní dosavadní život. Začíná si
uvědomovat, že každodenní starost o zvíře neznamená pouhé mazlení se
s ním. Chlapec i kotě si však na sebe zvykají a s pomocí prarodičů Dominika
si vycházejí navzájem ve svých potřebách vstříc. Chlapec si na svého
zvířecího miláčka zvyká natolik, že si ho vezme i na zahraniční dovolenou
s babičkou a jejím přítelem. Dovolená u moře je v příběhu zlomovou situací,
neboť se kotě Lízinka začne po ostrově toulat a chlapec pociťuje o zvířátko
starost. Také začínají ve větší míře do děje pronikat pohádkové prvky, které
mají zvýraznit a čtenáři přiblížit nastalý problém. Lízinka si na ostrově nalézá
svého kočičího partnera Fernanda a řeší dilema, zda zůstat s kocourem
a nechat odjet smutného Dominika z ostrova nebo se vrátit к chlapci
a opustit Fernanda. Myslím si, že tento autorčin přístup к vyprávění je
v mnohém přínosný pro dětského čtenáře. V současné době často bývají do
rodin pořizována zvířata, která mají být dětem pro radost. Velmi rychle však
tato radost pomíjí, neboť nastávají povinnosti s pečováním o zvířecího člena
rodiny, a ty už nejsou tak příjemné a často jsou časově náročné. Proto se
domnělí zvířecí miláčci najednou ocitají v chladu a o hladu v městských
ulicích, bez tepla a vhodného přístřeší, proto nalézají útočiště v útulcích pro
opuštěná zvířata. Dítě si při čtení této prózy uvědomuje, že i zvířata mají svůj
domov, na nějž jsou zvyklá, že i zvířata mohou cítit jeho ztrátu. Zvířeti
ubližujeme, když mu vezmeme, na co si zvyklo - bezpečí, teplo, jistotu
potravy a pohodlí. Vnímavé dítě si může při četbě této knížky uvědomit, že
by si mělo přát domů živé zvířátko jen tehdy, pokud se o něj chce kromě
radostí současně také starat.
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3. 5. Děti se zdravotním omezením
Děti jsou nositeli radostí, starostí a jsou do nich vkládány rodičovské
naděje a očekávání. Zdravotní postižení tento rodičovský vklad může částečně
omezit,

ale

v silách

a možnostech

každého

člověka,

tedy

i

dítěte

handicapovaného, je přinášet radost a uspokojení rodičům.
Myslím si, že tato slova by mohla stručně vystihovat prózy, které jsem
zařadila do kapitoly. Jejich hlavními hrdiny jsou děti, které vzdorují svému
postižení

a

snaží

Pět minut před

se

být

silnými.

V povídce

Ivy

Procházkové

večeří (1996) se seznamujeme s děvčátkem Babetkou.

Babetka s tatínkem čekají na večeři a čas si krátí společným vzpomínáním.
Tatínek plní dívčino přání a vypráví, jak se s maminkou seznámil a jak se
malá Babetka narodila. Holčička však není pasivním posluchačem, a tak se ve
vyprávění prolínají dva úhly pohledu - pohled dospělého, zdravého člověka
a pohled dítěte, které bylo ještě donedávna nevidomým. Vyprávění je
neobyčejně poetické, prodchnuté hřejivou atmosférou domova, pohody
a důvěry. Babetka seznamuje čtenáře, jak sama prožívala a jak si sama
představovala svět. Vytvořila si svůj vnitřní „zrak", s nímž bouřku viděla jako
dohadování se několika obrů, vosa, která jí píchla žihadlo, vypadala jako zlá
obluda, jež se jí škodolibě chichotá. Maminku poznávala podle vůně a vlasů,
které ji při každém objetí trávově polaskaly. V příběhu nenajdeme stopy po
smutku. Babetka vyrůstala jako zdravé a veselé dítě, které se se svým
postižením naučilo žít. 1 když bylo nevidomé, dokázalo rozdávat radost svým
blízkým.
Autorka Iva Procházková se problémem handicapu zabývá i ve své
další próze Jožin jede do Afriky (2000). Spisovatelka však tuto problematiku
uchopila zcela jinak. V próze Pět minut před večeří se čtenář již z prvních
stránek dozvídá, jak vyprávění dopadne a četba ho naplňuje klidem, pohodou
a

hřejivým

teplem

domova.

Jinak

je

tomu

při

četbě

knížky

Jožin jede do Afriky. Autorka zasadila děj vyprávění do exotického a kulturně
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odlišného prostředí černého kontinentu, které již samo o sobě působí
atmosférou neznáma a tedy i určitého napětí. To je dále podporováno
i výběrem postav a volbou námětu. Jožin je neustále oslabován tajemnou
chorobou. Lékaři ani alternativní medicína nenacházejí prostředků, které by
chlapci navrátily zdraví a vitalitu. Chlapec se zdá být čím dál slabší,
unavenější a jeho rodiče ustaranější a bezradnější. Jak chlapci pomoci?
Nečekaná rada a následně i přijímaná pomoc přichází od šamana Azabuziho
z daleké Afriky. Jožin se má sám vypravit do Afriky a tam podniknout se
šamanem nebezpečnou cestu na tajemnou horu Bhanga. Hora je hostitelkou
bodláku, který ubírá Jožinovu životní sílu. Africká kultura je zcela odlišná od
kultury evropské a tak je i toto vysvětlení Jožinovy nemoci zpočátku
považováno spíše jako výmysl či pohádku. Otálet s léčbou však nelze dlouho
a vyzkoušet by se měly všechny možnosti. Jožin do Afriky odlétá a úspěšně
podniká namáhavou cestu za svým uzdravením.
Zcela opačným problémem, kdy jsou dítě a jeho rodiče nuceni volit
mezi pevnějším zdravím nebo slibnou sportovní kariérou, se zabývá Markéta
Zinnerová v próze Kde padají hvězdy (1997). Do ozdravovny Vlasta přijíždí
hlavní hrdinové příběhu, Lojza Bárta a Sandra Lormanová. Děti se zúčastňují
ozdravného pobytu a věří, že zde upevní podlomené zdraví, jež je jim
překážkou ke splnění svých snů a tužeb. Lojza vidí vzor ve svém otci
a dědečkovi a touží se stát, stejně jako jsou oni, žokejem. Má rád koně a práce
ve stájích mu přináší radost. Těší se na brzké narození hříběte a sní o jeho
úspěšné závodní budoucnosti. Lojzovo nadšení však často kazí chronické
záchvaty kašle, rýma a vysoké teploty. Sandra je talentovanou, ctižádostivou
a sebevědomou gymnastkou. Své výborně načaté závodní kariéře podstupuje
nemalé oběti. Veškerý volný čas tráví v tělocvičně, nemá kamarády, nemá
žádné další zájmy. Plně se soustřeďuje na gymnastiku a na školu. Výraznou
oporou v jejím snažení jí jsou dříve úspěšná závodnice a nyní její trenérka
a ambiciózní, na dceru pyšná matka s nepříliš zdařilou
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gymnastickou

minulostí. Také pobyt v ozdravovně je plně zaměřen na úspěšný návrat do
závodní

sezóny. Vždyť začala tak slibně! Děvčátko neúnavně

cvičí

a protahuje tělo a ani zlomený kotník není zcela bez pohybu. Sandra
odhodlaně, zarputile a často i sobecky jde za svým cílem, rychlým
uzdravením. Avšak oběma nadějným dětem se stává pobyt v ozdravovně
osudným. Lojza se dozvídá, že jeho chronická onemocnění jsou způsobována
přecitlivělou obranou organismu na alergeny v okolí. Pokud si chce Lojza
upevnit zdraví, musí se podle lékařů vyhnout styku se senem, pylem, potem,
zvířecí srstí a vyvarovat se pobytu v prašném prostředí. Musí se tedy
vyvarovat téměř všeho, co se slučuje s dostihovým sportem. Chlapci se
okamžitě zhroutí vysněná budoucnost, vidina dalšího života je pro něj
nepředstavitelná. Uzavírá se před kamarády a okolním světem. Neví, co si
počít, jak dál. Velikou podporu najde u zkušeného primáře z ozdravovny
a u svých milujících rodičů. Primář chlapce seznámí s možností, jak se zcela
svého velkého snu nevzdát, a ukáže mu cestu kudy za ním jít. Lojzova
odhodlanost a houževnatost již nepotřebují dalších pobídek a chlapec se
rozhodne nevzdát se v boji s nepřízní osudu. Ani Sandra není ušetřena
osudových ran. Její poúrazová rehabilitace se neobejde bez komplikací, srůst
zlomených kostí není dokonalý. Lékaři slibují pohyb bez omezení, ale
závodní kariéru pod hrozbou trvalého zdravotního poškození nedoporučují.
Sandra jakoby ztratila půdu pod nohama. Co jí řekne maminka? Nebude ji mít
ráda! Dívčino tušení se naplňuje. Sandra najednou ztrácí vše, čemu věnovala
svůj dosavadní život. Maminčina nekritická zloba na lékaře i na ni ji vrhá do
uzavřenosti a smutku. Snad jen primář a Lojza si dokážou představit, v jakém
rozpoložení se děvčátko nachází. Přestože se spolu dosud příliš nebavili
a navzájem si konkurovali v získávání přízně ostatních dětí, Lojza zapomíná
na Sandřinu nadutost, sobeckost a na příkoří, která od ní zakusil a nabízí jí
pomocnou ruku. I před Sandrou se najednou otevřou nové možnosti a nadějné
vyhlídky do budoucnosti.
49

3. 6. Prázdninový příběh
Prázdniny jsou v životě školáka obdobím her a odpočinku. Dítě školou
povinné se na ně těší, odpadnou mu školní povinnosti, čekají ho mnohá
dobrodružství, bude moci poznávat nové lidi a neznámá místa. Kde by se měl
člověk cítit více bezstarostně a bezpečně než doma?
Ivona Březinová v próze Trosečníci - Dobrodružství v zamčeném bytě
(2000) líčí příběh sedmi dětí, bratranců a sestřenic, které zůstaly bez pomoci
dospělých v zamčeném podkrovním bytě. Děti se ocitají v nezáviděníhodné
situaci, rodiče odcestují a babička, která je měla hlídat, je odvezena do
nemocnice. V době prázdnin a letních dovolených se jeví jako velmi malá
pravděpodobnost dovolání se nebo doklepání pomoci sousedů. Děti jsou
nucené postarat se samy o sebe a vyřešit nepříjemnou situaci „trosečníků"
svou vynalézavostí a důvtipem.
Příběh je postaven na možnosti lidského selhání, které doposud
bezpečné místo promění ve zrádnou past. Babička poruší pravidla zdravé
výživy a s podrážděným žlučníkem se ocitá v nemocniční péči lékařů.
Uzamčení bytu také není náhodné. Daník si hraje s klíčem zasunutým
v bezpečnostním zámku dveří a zlomí jej. Děti se stávají vězni ve svém
vlastním bytě.
Bezpečnost domova však může být ohrožena i vlivem silného působení
přírodních živlů, jak se s ním setkáváme v próze Heleny Brožíkové Plaváček
(2004).

Hlavní hrdinové příběhu, Jana a Samuel, hledají domov pro

promáčené a zatoulané štěně. Pes byl odplaven z domova velkou vodou při
povodni a je na dětech, zda budou úspěšné a původní domov štěněte naleznou
a vrátí mu jej. V průběhu hledání se děti seznamují se starou ženou, krásnou
Laurou. Její přezdívka je pozůstatkem z dob, kdy cestovala s cirkusem
a pečovala o zvířata. Děti starou a osamocenou ženu, původní majitelku
nalezeného Plaváčka, chodí navštěvovat a naslouchají jejímu vyprávění.
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Umožní tak ženě zaplašit pocity samoty a samy jsou zaujaté poslechem jejích
vzpomínek.
Také próza Ilony Borské Mirka s Jirkou, Dan a pes (2001) se zabývá
tematikou povodně. Hlavní hrdinové příběhu, sourozenci Mirka a Jirka
a jejich kamarád Dan, tráví část letních prázdnin u babičky v Dolinku. Děti
zde společně prožívají mnohá dobrodružství - hasí oheň v lese, pozorují život
v mraveništi, zvýrazňují turistické značení cest a také se účastní záchranné
akce během záplav v oblasti.
Autorka se nesnaží jednotlivé epizody příběhu příliš dramatizovat, její
záměr je spíše výchovný. Upozorňuje čtenáře na daný problém a naznačuje
V

t

mu jeho řešení. Čtenář si tak má možnost uvědomit například nebezpečí
zakládání ohně v lese.
Jiný přístup к vyprávění má Martina Drijverová. Její dříve zmiňovaná
próza Povedené prázdniny

(2000) svojí dramatičností, již vyvolává námět

i volba jazykových prostředků, vtahuje čtenáře více do děje. Osmiletý Petřík
je zklamaný. Rodiče zapomněli na jeho narozeniny a kamarádka Hanka si
s ním nechce hrát. Petřík se rozhodne od rodičů odejít. Uteče do lesa, kde
s příchodem noci bloudí. Chlapec je lekán neznámými zvuky a přepadá ho
strach. Pociťuje touhu vrátit se zpět к rodičům, ale ve tmě neví, jakým se
vydat směrem. Unavený v lese usíná. Ráno Petříkovo dobrodružství končí.
S pomocí hajného chlapec nalézá zpáteční cestu a s radostí se setkává
s vystrašenými rodiči.
Iva Procházková je autorkou v předešlých kapitolách zmiňovaného
prázdninového příběhu Červenec má oslí uši (1995). Námětem prózy je
hledání domova pro tvrdohlavého osla Ámose. Desetiletý Dušan zdědil
Ámose po svém dědečkovi a nejraději by si osla ponechal. Avšak matka mu
v t o m brání. Zvíře je příliš svéhlavé a chlapcovým domluvám nechce
rozumět, svým chováním mu přidělává mnoho starostí a škody. Dušan se
proto snaží nalézt Ámosovi klidný domov, kde by bylo zvíře spokojené.
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Tento úkol se zdá být dlouho nesplnitelný, ale chlapec v hledání vytrvá a jeho
snaha přináší úspěch.
Ivona Březinová je v současné době jedinou autorkou , která zvolila za
hrdiny příběhu skupinu dětí. Jsou to Kaplánci, sedm bratranců a sestřenic,
kteří různá dobrodružství prožívají společně. Je tomu u výše zmiňované prózy
Trosečníci - Dobrodružství v zamčeném bytě (2000) ale i u próz dalších.
V próze Trosečníci - Dobrodružství skotského teriéra (2000) děti tráví
prázdniny u babičky na venkově, kde často navštěvují nedaleký hotel pro
zvířata. Pan František, jeho majitel, tu věnuje všestrannou péči zvířatům, jež
majitelé nechtějí nebo jim na delší dobu odcestovali. Kromě jiných zvířat se
tu péče dostává i zhýčkanému a rozmlsanému skotskému teriérovi, který
připraví panu Františkovi i dětem mnoho napětí.
Próza Trosečníci - Dobrodružství řehtajícího koně (2002) je také plna
dobrodružství. Děti se u babičky na venkově seznamují s Kančím zubem. Jde
o dospělého muže, který se v době letních prázdnin vrací do dob dětství a plní
si své přání. Žije jako indián. Dětem se tento způsob života také zamlouvá.
Jejich přemlouvání netrvá dlouho a dostávají od babičky svolení i ony mohou
spát ve stanu, vařit si v kotlíku a hřát se u táborového ohně. Jejich
spokojenost ale narušuje tajemství, které chtějí odhalit. V hřebčíně je ustájen
kůň Ferdinand, který řehtá, jako by se člověku vysmíval.
Próza Trosečníci - Dobrodružství sněžného muže (2003) je příběhem
ze zimní rodinné dovolené. Děti odjíždí spolu se svými rodiči do hor,
zalyžovat si. Velmi rýchlejšou ale sportovní radovánky vyměněny za zájmy
jiné. V blízkosti horské chaty, v níž se ubytují, se dějí podivuhodné věci, které
budí v dětech zvědavost a v rodičích neklid. Někdo v okolí chaty zanechává
nepřirozeně veliké stopy, někdo jim ujídá ze zásob a naopak připravuje sladká
překvapení. Děti se rozhodnou vyřešit tajemství záhadných stop. Jaké je jejich
překvapení, když se na konci pobytu setkají se svojí babičkou oblečenou do
huňatých kožešin.
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3. 7. Příběhy s pohádkovými a nadpřirozenými prvky
Iva Procházková je spisovatelkou, která neváhá pro

zdůraznění

problému použít nadpřirozených prvků ve svých příbězích. V již dříve
zmiňované próze Středa nám chutná (1994) se motiv nadpřirozena objevuje
v symbolu jablek, které rostou hlavní hrdince Cilce na hlavě. Jablka jsou
symbolem klidu a pohodové atmosféry, kterou děvče kolem sebe šíří. Jakmile
se Cilka přestává cítit spokojeně, jablka jí na hlavě přestávají růst. V próze
Eliáš a babička z vajíčka (2002) se setkáváme s jiným využitím fantazijních
prvků. Eliáš je synem pracovně velmi zatížených rodičů. Nemá sourozence,
s nímž by si hrál, a nemá ani babičku, která by mu četla pohádky a věnovala
mu svůj čas. Jednoho dne nalezne v zahradě podivné vajíčko. Eliáš ho tajně
uschová ve svém pokoji a zvědavě čeká, co se z n ě j vyklube. Chlapcovo
očekávání však skutečnost zcela předčí. Z tajemného vajíčka se vyklube
kouzelná babička. Eliáš pocítí velikou radost, kterou rychle nahradí starosti.
Babička má podobu staré ženy, ale jinak neumí vůbec nic. Neumí ani mluvit,
neumí ani číst. Chová se jako malé dítě, o nějž je nutné se postarat. Chlapec
učí babičku mýt se, shání jí oblečení a jídlo. Učí ji chodit a udržovat ve svém
okolí pořádek. Eliáš najednou prožívá pocity dospělého člověka. Začíná lépe
rozumět chování svých rodičů. Próza Kam zmizela Rebarbora?

(2004) je

příběhem dívky, které bylo svěřeno zvláštní posláním. Rebarbora se narodila
na stejnojmenném keři v zahradě dědy Florentýna. Rozumí řeči zvířat a nikdy
na nic nezapomíná. A právě tomuto nezapomínání má naučit co nejvíce lidí.
Autorka se ve své próze zamýšlí nad současným problémem v mezilidských
vztazích. Lidé považují příliš mnoho věcí za samozřejmost a přestávají si
vážit jejich skutečné hodnoty. Lidský život plyne v neustálém spěchu, a tak
ani nepostřehneme, v paměti nezaznamenáme, kdo nám co řekl pěkného, kdo
si na nás vzpomněl, že se na nás někdo usmál a daroval nám trochu svého
lidského tepla. Tyto všední „maličkosti" přehlížíme a snažíme se získat stále
více úspěchu a peněz v domnění, že budeme šťastnější.
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V prózách Ivony Březinové také dochází к prolínání literárních žánrů,
příběhové prózy s dětským hrdinou a pohádky. V próze Adélka a Zlobidýlko
(1998) nalezne děvčátko Adélka při procházce se psem hadrového panáčka.
Vezme si ho s sebou domů a netuší, že s ním ji bude pokoušet zlobení. Kdo
má totiž Zlobidýlko u sebe, ten zlobí. Zlobí Adélka, její spolužačka, pani
učitelka i pan školník, zlobí maminka i tatínek. Adélka se na své Zlobidýlko
hněvá, ale jak ho naučí nezlobit? Její snahy jsou zatím marné. Hadrový
panáček stále neposlouchá a s ním i Adélka. К nadějnému zvratu děje dochází
po Adélčině nemoci. Zlobidýlko mrzí, že si Adélka kvůli němu prožila bolest
a poprosí děvčátko, aby ho odnaučilo zlobit. V již zmiňované próze
Začarovaná

třída (2002) autorka Ivona Březinová využívá nadpřirozených

prvků к zvýraznění situace. Hlavní hrdinové příběhu, romská trojčata, jsou
r

o

v

dětmi rodičů kouzelníků. Často se spolu s rodiči stěhují v závislosti na místě
jejich kouzelnické produkce. Chlapci během své krátké školní docházky
vystřídali již mnoho třídních kolektivů a jejich znalosti nedosahují úrovně
ostatních spolužáků. Chlapci neumí pořádně číst a v počítání dělají mnoho
chyb. Děti se jim často za neznalosti smějí, a tak se chlapci brání jak umí.
Kouzlí.
Petra Braunová je autorkou prózy Neuvěřitelné

září - Tajný deník

Tomáše S. (2004). Próza je svým námětem v dětské příběhové literatuře
ojedinělá. Autorka v ní líčí příhody jedenáctiletého Tomáše, který se setkal se
zástupci mimozemské civilizace. Chlapec je vylekán, když se kolem něj
a jeho kamarádky vytvoří kruhy v obilí. Jeho strach ještě vzrůstá, když zjistí,
že pouze on mimozemšťany také vidí. Proč je vidí zrovna on? Jaký s ním mají
úmysly? Tomáš přetrvává dlouho v obavách a nejistotě. Neví, koho požádat
o pomoc, neví komu se se svým strachem svěřit. Pomoc mu poskytuje
oddílový

vedoucí

a počítačová

odbornice,

kteří

к navázání komunikačního spojení s mimozemšťany.
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naleznou

prostředky

4. POSTAVY

4. 1. Hlavní hrdina
V současné příběhové próze ze života dětí vystupují jako ústřední
postavy příběhů děti mladšího školního věku. Použila jsem tohoto věkového
ohraničení záměrně, neboť hrdiny příběhů jsou děti šestileté, které se chystají
po letních prázdninách do prvního ročníku základní školy, (Procházková, I. Eliáš a babička z vajíčka), ale i děti jedenáctileté, žáci ročníku pátého
(Zinnerová, M. - Kde padají hvězdy). Myslím si, že tato široká věková škála
je inspirativní pro autory a lákavá pro čtenáře. Každý věk má svá specifika,
jinak se chová dítě, které plno očekávání a představ vstupuje do nového
kolektivu v první třídě a jinak se chová žák, který má již několik školních let
za sebou. Helena Doskočilová v próze Šimsa líčí pouze školní situace,
v

v jejichž řešení má prvňáček Simsa hlavní úlohu. Ve srovnání sním se
literární hrdinové z vyšších ročníků již setkávají i s mimoškolními problémy,
věnují se svým zájmům ve volném čase a prožívají různá dobrodružství, která
mohou být zajímavá i pro samotného čtenáře.
Spisovatelka Iva Procházková ve svých dílech využila nabízené široké
věkové škály a zvolila do próz hlavní hrdiny různého věku, různých
vlastností, kteří prožívají obvyklé nebo méně všední situace. V poetickém
příběhu Čas tajných přání (1992) se čtenář setkává s dívkou Kapkou, která se
s rodiči přistěhovala na pražskou Malou Stranu. Před Kapkou leží důležitý
úkol seznámit se s novým a zcela neznámým prostředím a najít si kamarády.
Dívka je však zvědavá a vnímavá, a tak je kromě sžívání se s novým
prostředím nucena nahlédnout i do komplikovaného světa dospělých, který je
ovlivněn pro názorově otevřeného člověka dobovou politickou situací.
V próze Středa nám chutná (1994) dochází к prolínání literárních žánrů.
Hlavní hrdinkou je chovanka dětského domova Cilka s nadpřirozenou
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schopností - na hlavě jí rostou jablka trvalého zdraví. Mohlo by se zdát, že jde
spíše o pohádkovou postavu, které jsou problémy všedního života cizí, opak
je však pravdou. Cilce rostou jablka na hlavě pouze tehdy, pokud je šťastná.
Autorka jablek využila jako symbolu spokojenosti a pohodové atmosféry,
kterou děvče ve svém okolí šíří. Cilčina spokojenost se ale s příchodem
nového ředitele do dětského domova vytrácí. Přestávají růst i jablka.
Cilka a ostatní děti se rozhodnou, že vše vrátí do

původního

vyhovujícího stavu a dojdou si pro svoji ředitelku Pralinku do nemocnice.
I v dalším díle se řeší návraty. Prázdninový příběh Červenec má oslí uši
(1995)

popisuje Dušanovy

problémy

shledáním

nového

domova

pro

tvrdohlavého osla. Dušan po svém dědečkovi zdědí osla Ámose. Ámos není
pro chlapce pouze zvířecím miláčkem, ale je i pojítkem s minulostí. Ámos
Dušanovi připomíná doby, kdy si s ním hrál u dědečka na dvoře. Ámos také
připomíná doby, kdy Dušan žil ve šťastné rodině. Ámos je pro Dušana
ztělesněním kamaráda a přítele, který od chlapce zahání pocity samoty, jež se
objevily po odchodu otce od rodiny. Jenže osla Ámose ustaraná, unavená
a smutná maminka v domě nechce!
Povídka Pět minut před večeří (1996) neobsahuje napětí a dynamiku
předchozího příběhu, ale přesto poutavým a zajímavým způsobem seznamuje
čtenáře s pohledem nevidomého člověka na dění ve svém okolí. Hlavní
hrdinkou je Babetka, od narození zrakově postižená, která si povídá
s tatínkem a jeho pohled na věc či situaci srovnává se svým vnitřním zrakem
a cítěním téhož. „Později, když byla Babeta větší roznášela někdy s tatínkem
poštu, " vypráví tatínek dál. „Sama jsem házela dopisy do schránek!" skočí mu do
řeči Babeta. „A půjčovals mě čepici!" „Ano, byl to zdatný pár listonošů, " vzpomíná
tatínek. „A rychlý. Pokaždé, když Babeta otevřela schránku a hodila do ní dopis,
bleskurychle ucukla rukou, aby ji nekousl drak. V každé schránce seděl totiž jeden
a všichni hladově koukali, olizovali se a čekali na svůj příděl dopisové potravy.
Když ten den žádná nepřišla, vyběhli na ulici a tatínek s Babetou
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museli

horempádem ujíždět pryč, aby je draci nesežrali!(l> Čtenář má tak možnost na
okamžik se vžít do vnímání zrakově handicapovaného člověka a pochopit, že
lítost nad zrakovým omezením není nutná. Zrakově postižený člověk je sice
ochuzen o běžné zrakové vnímání, ale sám pro sebe si vytváří vnitřní vidění,
kterým svůj fyzický nedostatek vyrovnává.
Zdravotnímu omezení se věnuje autorka i v próze Jožin jede do Afriky
(2000). Jožin, hlavní hrdina příběhu, je vyčerpáván a oslabován neznámou
chorobou, na niž není obvyklého léku a nepomáhají ani postupy alternativní
medicíny. Chlapcův zdravotní stav se neustále zhoršuje, a tak se zkouší
léčebné metody i na první pohled neobvyklé. Jožin se svolením rodičů přijímá
nabídku pomoci afrického šamana a sám odlétá do exotické krajiny, aby se tu
vyléčil. Chlapec je nucen podniknout fyzicky i psychicky namáhavou cestu
africkou krajinou a je odkázán pouze na své vlastní síly, schopnosti
a dovednosti. Chlapec překonává svoji slabost a únavu, bolest i strach, aby
jeho náročná cesta dospěla ke zdárnému cíli.
V příběhu Eliáš a babička z vajíčka (2002) se hlavní hrdina potýká
s problémem v současné době velice častým, s pracovní zaneprázdněností
rodičů. Eliáš pociťuje samotu, nikdo si s ním nehraje, je neustále sám. Nejspíš
proto právě Eliáš nalezne tajemné vajíčko, z něhož se vyklube kouzelná
babička. Chlapec má najednou starostí nad hlavu. Kam s babičkou? Do čeho
v

ji oblékne? Cím ji bude živit? Kde ji ubytuje? Kam s ní, když bude ve školce?
Eliáš nahlíží do života dospělých a při starostech o babičku se seznamuje se
starostmi svých vlastních pracovně vytížených rodičů.
V próze Kam

zmizela

Rebarbora?

(2004)

řeší hrdinka

problém

dospělých a vlastně i dětí, které v dospělé jednou vyrostou. Autorka před svoji
hrdinku postavila nelehký úkol naučit lidi nezapomínat. Lidé si stále méně
váží všedních maličkostí, které zpříjemňují jejich život a neuvědomují si nebo
zapomínají na snahy a péči lidí ve svém nejbližším okolí. To je nejspíš
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důvodem к věčným mezilidským hádkám a nespokojenostem, které jsou
jedem pro život a jimž má Rebarbora naučit lidi předcházet.
Příběh Kryštofe,

neblbni a slez dolů! (2004) se dotýká podobné

problematiky. Kryštof se cítí být zraněn odchodem tatínka od rodiny a zlobí
se na svého kamaráda, že mu tatínkův odchod připomněl. Nechce se již
s Alešem kamarádit, nechce již vidět lidi, kteří mu zdánlivě ubližují. Schová
se do ústraní na těžko dostupnou skálu. Již nemá kam jinam utéci, a tak ze
svého místa sleduje život ve vsi a z paměti se mu vynořují vzpomínky.
Kryštof si uvědomuje, že lidé, s nimiž žije ve svém nejbližším okolí, ho mají
rádi.

Spisovatelka
problematikou

Markéta

kamarádského

Drijverová
vztahu.

se

ve

svých

dílech

zabývá

Sísa

Kyselá

(1988)

V prózách

a Zajíc a sovy (1990) vystupují hlavní hrdinové outsideři. Děti, které se
vyčleňují ze společnosti ostatních a hledají způsob, jak se nevyjímat.
V próze Sísa Kyselá se hlavní hrdina Jeník vyrovnává s neustálým
srovnáváním svých neúspěchů s úspěchy spolužačky Kyselé. Často vychází
z tohoto porovnávání jako slabší a nespokojenost chlapcova i Jendových
rodičů je patrná. Jenda se nevzdává a vymýšlí plán, jak nad Kyselou vynikne
a bude pochválen.
Příběh Zajíc a sovy ukazuje na důsledky, jež přináší časté srovnávání
dvou sourozenců. Hlavní hrdina Zajíc je považován za méně schopného
a méně šikovného než jeho o mnoho let starší bratr. Zajíc se s svým
postavením již vyrovnává a veškerou snahu o jeho vylepšení považuje za
marnou, propadá apatii a nezájmu o dění ve svém okolí. Po seznámení se
s dívkou Apolenou se jeho sebehodnocení vylepšuje. Apolena v Zajíci
probouzí pocity potřebnosti, které chlapce uspokojují.
Próza Domov pro Marťany (1998) je příběhem desetileté Michaly, jíž
dvě

závažné

osobní

skutečnosti

ve
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velké

míře

ztěžují

navazování

kamarádského vztahu. Michala se s rodiči přestěhuje a dívka si musí odtržena
od kamarádů zvykat na nové prostředí, její bratr má trvalý zdravotní handicap
Downův syndrom. Děvče není připraveno na tvrdou zkoušku, jíž je hledání
nové kamarádky, přesto nebo možná právě proto mu věnuje veliké úsilí. To
však zmaří okamžik, kdy se nová kamarádka Michaly, Lucka, seznámí s jejím
mladším

bratrem

Martinem. Nepřekonatelnou

překážkou

v upevňování

kamarádského vztahu obou děvčat se stává Martinovo postižení. Lucie
přestává s Michalou kamarádit a dívka je zdrcena. Tento traumatický zážitek
však dokáže překonat a nalezne opravdové přátelství u dosud přehlížené
spolužačky Jany.
Ani

příběh Povedené

prázdniny

(2000)

není v tvorbě

Martiny

Drijverové výjimkou. Také jeho ústředním tématem je kamarádský vztah.
Hlavní hrdina Péťa se těší na prázdniny a na svoji kamarádku Hanku.
V duchu si představuje, jak spolu budou opět běhat po lese a prožívat
napínavá dobrodružství. Ale skutečnost je jiná, pro chlapce nečekaná
a nevítaná. Hanka již nemá tolik ochoty к rozpustilým hrám, raději se věnuje
svému nedávno narozenému bratříčkovi. Péťa je rozčarován a Hančino
chování nechápe. Miminko je pro něj hloupý, ubrečený tvoreček, neschopný
se čemukoli v naučit. Péťovi je však dopřán dostatek času a příležitostí, aby
svůj postoj к Hance i к miminku změnil.

Spisovatelka Markéta Zinnerová ve svém příběhu Kde padají hvězdy
(1997) citlivým způsobem seznamuje čtenáře s nepřízní osudu Lojzy Bárty
a Sandry Lormanové. Obě děti jsou na ozdravném pobytu v zotavovně Vlasta
a usilují o upevnění svého zdraví, které je omezuje v běžném životě
a v provozování jejich zájmů. Lojza Bárta by se rád věnoval jezdeckému
sportu, má velice rád koně a práce ve stájích ho baví. Má před sebou
perspektivní

budoucnost

úspěšného

žokeje.

Sandra

Lormanová

je

ctižádostivou gymnastkou, která již v útlém věku získává první sportovní
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úspěchy. Gymnastickému drilu věnuje veškerý volný čas. Pobyt v ozdravovně
se jim ale oběma stává osudným. Lojza se dozvídá, že se jeho citlivý
organizmus intenzivně brání všem alergenům v jeho domácím prostředí.
Alergeny jsou příčinou jeho častého nachlazení a mohly by v budoucnu
zavinit těžkou újmu na zdraví. Lojza je nucen rozloučit se s vysněnou
budoucností a svůj další život si nedokáže představit. I pro Sandru jsou slova
lékařů

bolestivá.

Dívčina zlomenina je zdárně zahojena, ale

během

rekonvalescence se ukazuje, že oslabený kotník již nebude odolný vůči
vysokému fyzickému zatížení. Lékaři slibují bezproblémovou pohyblivost,
ale vrcholovou sportovní budoucnost pod rizikem trvalého zdravotního
poškození nedoporučují. Sandře se zhroutí celý život. Gymnastice obětovala
vše. Dokonce nemá ani žádnou kamarádku. Její budoucnost se jí zdá být
nejasná a bez smyslu. Sandra propadá strachu a bezmoci, v níž jí přichází na
pomoc Lojza. Jen on snad v této chvíli opravdu cítí, v jakém stavu se dívka
ocitá.

Spisovatelka
a Lenoši

Hana

Doskočilová

a rváči z Klobouková

do

svých

próz

Šimsa

(1999)

(2005) vybrala navzájem si podobné

a v dnešní netolerantní, uspěchané a přetechnizované době hodně neobvyklé
hrdiny, kteří by se navzdory svému nízkému věku mohli svým příkladným
chováním stát vzorem projednání mnohých dospělých.
Hlavním hrdinou námětově bohaté prózy Šimsa je prvňáček Šimsa. Chlapec
je sirotek, kterého vychovává invalidní dědeček. Starcovo postižení i nevšední
a také trochu staromódni pojetí výchovy ovlivňuje chlapce v tom nejlepším
v

smyslu slova. Simsa je skromný, kamarádský, ochotný pomáhat lidem
i zvířatům, ochotný zastat se slabších. Mnohým se zdá chlapcovo chování
v

nepochopitelným, avšak Simsa si z toho nic nedělá a své postoje nemění.
V příběhu Lenoši

a rváči z Klobouková

se odráží

problematika

mezilidské tolerance a intolerance a sžívání se s lidmi jiné národnosti a jiných
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zvyků. Hlavními hrdiny příběhu jsou dva chlapci, romský hoch Ferko Cihlář
a Pepa Žilka. Chlapci jsou nuceni překonávat mnohá příkoří, která jim okolní
společnost připravuje, aby mohli upevňovat své kamarádství. Chlapci se musí
při svých setkáních skrývat a předčasně se loučit, aby předešli roztržkám
a dalším projevům nelibosti stejně starých vrstevníků. Jejich pevný vztah však
překonává veškerá úskalí a stane se ojedinělým a lidmi přijímaným, ale
možná ne jediným vztahem mezi členy dvou navzájem společensky i kulturně
odlišných komunit.

Spisovatelka Ivona Březinová ve většině svých próz popisuje soužití
prarodičů se svými dětmi a vnoučaty. V dnešní materiálně zaměřené době je
to poměrně vážné téma, které však autorka čtenáři líčí s nadhledem
a humorem.
V próze Věra, Nika a sedm babiček (1996) čtenář řeší s oběma
děvčaty, Věrou a Veronikou, jejich neutěšenou domácí situaci. Věra vyrůstá
pouze s tatínkem, inženýrem Havránkem, a Nika žije pouze s maminkou, paní
Černou. Obě dívky spolu kamarádí a rozhodnou se své rodiče seznámit.
V tetralogii o „Trosečnících" se již role babičky a její postavení
v rodině jeví jako velmi důležité. V příběhu Trosečníci -

Dobrodružství

v zamčeném bytě (2000) se sedm dětí, bratranců a sestřenic, dostává do
problémové situace, když rodiče odcestují. Babičku, která měla děti hlídat,
odvážejí do nemocnice a děti se musí postarat samy o sebe. Tuto nutnost však
hlavní hrdinové nepovažují za nemožnou, skutečnou komplikací se jim stává
fakt, že jsou nedopatřením zamčeni v podkrovním bytě.
V humorném příběhu Trosečníci - Dobrodružství
(2000)

skotského

teriéra

se sedm bratranců a sestřenic ocitá na prázdninovém pobytu

u babičky na venkově a u pana Františka v jeho Velkém rodinném hotelu pro
zvířata. Děti se seznamují s péčí o „čtyřnohé mazlíčky", kteří jsou zde
z různých důvodů ubytovaní. Nejsložitější starost vyžaduje rozmlsaný
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a zhýčkaný

skotský teriér, který připraví

dětem

mnohá

překvapení.

V dalším prázdninovém příběhu, Trosečníci - Dobrodružství

řehtajícího

koně (2002), se sedm dětí ve věkovém rozmezí 5 až 13 let, bratranců
a sestřenic, seznamuje u babičky na venkově s člověkem, Kančím zubem,
který se vrací do dětských let a celé dva letní měsíce žije jako indián. Děti si
mají možnost uvědomit, že i dospělí si umí hrát, pokud se jim chce, a samy
zatouží prožít si pár dní na indiánský způsob. Podaří se. Vaří v kotlíku nad
ohněm, spí ve stanu. Klidní a spokojení však nejsou. Přemýšlí, proč kůň
Ferdinand z hřebčína řehtá jako by se vysmíval. V próze Trosečníci
- Dobrodružství

-

sněžného muže (2003) sedm bratranců a sestřenic, jsou

nuceni vyřešit záhadu sněžného muže. Spolu s rodiči jedou do hor lyžovat, ale
více než zimní sporty je zajímá tajemství, kdo je zásobuje pečenými
dobrotami, kdo obchází chalupu a zanechává za sebou nezvykle veliké stopy.
Hrdiny příběhu Začarovaná

třída (2002) jsou trojčata romského

původu, chlapci Demeterovi, děti rodičů kouzelníků. V závislosti na místě
jejich vystupování s nimi cestují a mění své stálé bydliště a školu. Před
chlapci stojí opět důvěrně známý a přesto zcela jedinečný úkol, včlenit se do
nového třídního kolektivu. Jak je přijmou budoucí spolužáci? Školní výsledky
v
..
trojčat nejsou uspokojivé. Časté cestování a výpadky ve školní docházce se
š

,

t

odráží v jejich nedostatečných vědomostech - ve čtení a v matematice.
Romský původ je jim také spíše na překážku. Děti se jim za neznalosti
posmívají a nechtějí se s nimi kamarádit. Chlapci se brání tím, co umí.
Kouzlí. Vzbuzují tím ve třídě obavy a trochu respektu. Trojčata však nechtějí
dětem úmyslně ubližovat, ale snaží se získat ve třídě přijatelné postavení,
nechtějí být v centru posměšků. Svým kamarádstvím a hudebním nadáním si
získávají sympatie většiny spolužáků. Ti si uvědomují, že polopravdy obecně
spojované s Romy se v případě trojčat nepotvrzují, a tak je již neobviňují
z nedostatku hygienických návyků, ani z nepoctivosti v chování.
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Autorka hrdiny nijak výrazně neodlišuje, jejich prostřednictvím se snaží
ukázat na skutečnost, že by se lidé neměli posuzovat podle toho, jak vypadají,
ale podle toho, jak se skutečně chovají. Demeterovi chlapci dokazují, že
každý člověk má individuální vlohy a schopnosti, pro které si ho ostatní
mohou vážit.
V próze Adélka

a Zlobidýlko

(1998) dochází к velmi výraznému

prolínání literárních žánrů, příběhové prózy s dětským hrdinou a moderní
pohádky. Hlavními hrdiny jsou totiž prvňáček Adélka a nalezený hadrový
panáček Zlobidýlko, který mluví, běhá, ale hlavně stále zlobí. Jindy hodná
a poslušná

Adélka

se v jeho

společnosti

proměňuje, jako

by

bylo

Zlobidýlko vo zlobení přenosnou nemocí a děvčátko s e j í nakazilo. Adélce se
nelíbí, že zlobí, chce dělat radost svým rodičům, a tak přemýšlí, jak omezit
„hadráčkovo" zlobení, jak panáčka převychovat. Adélka půjčuje Zlobidýlka
spolužačce, ale ta jí ho rychle vrací. Co s ním? Kdekoliv se panáček objeví,
například ve škole, způsobí, že začne zlobit pan školník, paní učitelka
a dokonce i pan ředitel. Není tomu jinak ani doma. Zlobit se naučí i maminka
s tatínkem. Když Adélka ze samého zlobení onemocní, „hadráček" zesmutní
a sám se nad sebou zamyslí. Už nechce zlobit a působit

druhým

nepříjemnosti, chce se stát hodným panáčkem. Adélka jeho žádost o pomoc
velice ráda přijímá a oba se snaží svou převýchovu úspěšně dokončit.
Březinová v této próze zobrazuje sílu opravdového kamarádství. Adélka může
nalezeného panáčka někde pohodit, ale ví, že by se tím nic nevyřešilo.
„Hadráček" by zlobil dál a s ním i někdo jiný. Proto Adélka volí složitější
v

cestu nápravy Zlobidýlka. Ceká na chvíli, kdy se panáček sám rozhodne
polepšit, a pomůže mu. Důležitým momentem v příběhu je tedy okamžik, kdy
se ve Zlobidýlkovi probudí svědomí a pocítí potřebu změnit se.
Autorky

své

hlavní

hrdiny

z

příběhů

vystihují

nepřímou

charakteristikou. Je na samotném čtenáři, jak si hrdinu představí. Povaha
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postav vyplývá z jejich chování a jednání. Výjimečně se v úvodu prózy objeví
zevrubný popis daného hrdiny, který slouží spíše к rychlému uvedení čtenáře
do příběhu, než к úplné charakteristice postavy. O Zajícovi je těžké něco sdělit.
V ničem nevyniká. Ani v prospěchu, ani ve zlobení. Má stále stejný průměr známek:
dvě trojky, už od druhé třídy. Učitelka občas vzdychne: „Kdybys trochu
chtěl...kdyby ses snažil... "Zajíc neví, proč by to dělal. Neustále se mírně nudí.
S nikým se nebaví. Nebo že by se nikdo nebavil s ním? Ať tak nebo tak Zajícovi je to
jedno. O žvanění nestojí. Nemá cenu si z něj dělat legraci - nerozčílí se. Je
pomenší, brýlatý a obtloustlý, ale nijak nápadně. Doplňuje počet třídy na dvaatřicet
žáků<2) Charakterizačním

prostředkem se často stává přímá řeč, která

o hrdinovi také mnohé vypovídá. Postavy jsou plastické a často dochází
v průběhu děje к jejich charakterové proměně.

4. 2. Vedlejší postavy
V próze Markéty Zinnerové Kde padají hvězdy zasahují do příběhu
významnou měrou dospělí: rodiče, prarodiče, ale i lidé zcela cizí - lékaři.
Vliv dospělých je buď přímý, nebo zprostředkovaný chováním dětí, aktérů
děje.
V ozdravovně

Vlasta se setkávají pacienti

s chronickými

záněty

dýchacích cest. Tyto zdravotní potíže se ve větší nebo v menší míře projevují
u každého z dětských hrdinů, nejsou však hlavními původci problémů, které
jsou spolu s dospělými nuceni během pobytu řešit. Problémy, s nimiž se
postavy v příběhu potýkají, vyvěrají z individuálních dispozic a projevů.
V chování a povahových vlastnostech pacientů se odráží chování jejich rodičů
a vliv rodinného zázemí, v němž vyrůstají. Hynek Ouhrabka se během pobytu
jeví jako uzavřený a ustrašený chlapec plný úzkosti. V chování jeho otce se
projevují násilnické sklony a často bije svou manželku. Chlapec má
o maminku obavy. Cítí povinnost maminku ochraňovat, ale jejich odloučení

64

mu v odhodlání chránit ji zabrání. Proto netrpělivě a úzkostně čeká na psaní
od ní a proto jí často píše. Hynkovo napětí v chování je ve velkém protikladu
se suverenitou Sandry Lormanové nebo Davida Fejfara. Sandra Lormanová
touží

po

velkých

sportovních

úspěších.

Dívka

je

talentovanou,

disciplinovanou a houževnatou gymnastkou, která však postrádá smysl pro
sportovní chování a ohleduplnost к lidem. Sobeckost a namyšlenost dcery
podporuje její ctižádostivá matka, která do Sandry vložila mnoho nadějí
a tužeb. „Pane doktore, " odkázala ho do patřičných mezí, „ nemáte ponětí, kolik se
kolem Sandry motá lidí! Kam by přišla, kdyby s každým ztrácela čas. V moderní
gymnastice závodí každá za sebe, tak jaképak přátelství. A skromnost? To snad ani
nemůžete myslet vážně! Jestli se Sandře ta vaše kvítka vyšklebují a nedokážete je
srovnat vy, jen ať se nedá! Takových nýmandů známe! Jdeme! "(1)
Pro svůj vzhled a půvab se stává středem obdivu chlapců i dívek, ale
nekamarádí se s nikým. Většinu času zůstává sama, přestože se jí příležitosti
к navázání kamarádského vztahu nabízejí. V porovnání se Sandrou se David
Fejfar snaží

nalézt

kamaráda,

ale bez

úspěchu.

Jako

syn

pracovně

zaněprázdněných rodičů, matky psychiatricky a otce lékaře na zaoceánské
lodi, tráví mnoho času sám. Na matku se zlobí pro její zdánlivý nedostatek
zájmu o něj a na otce, protože se velice málo vídají. Matku chlapcova
osamocenost mrzí a lituje jej, nepřiměřenosti v jeho chování omlouvá
a odpouští je. Toleruje tak jeho zdařilé pokusy citově ji vydírat a ponižovat.
Úmyslně přehlíží jeho hrubosti v chování к ostatním. „Neznáte ho, " namítla na
primářovy výhrady k jeho chování. „Je tak citlivý a zranitelný. Pořád hledá někoho,
kdo by ho respektoval. Cítí se sám. Jak víte, na svůj věk je drobný, přitom
inteligentnější než většina jeho vrstevníků. Typ, na který si silnější chlapci
zasednou. "<2>
Přestože děti žijí daleko od rodičů a svých blízkých, jejich životy
plynou dál. V novém prostředí se musí přizpůsobit a podřídit pravidlům
stanoveným v léčebně, pokynům lékařů a vychovatelů, sžívat se s jim
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neznámými dětmi. Ne vždy jsou pro ně dny trávené v odloučení od rodiny
příjemné a bezstarostné, ale nacházejí se v péči lidí, kteří je chápou a soucítí
s nimi.
Nezastupitelnou roli v příběhu sehrává primář Krištof. Primář se zhostí
nevděčného úkolu a sdělí dětem, Lojzovi Bártovi - nadšenému žokejovi
s nadějnou závodnickou budoucností, a Sandře Lormanové, talentované
gymnastce, že jejich sny o sportovních úspěších se neuskuteční, že jejich
zdravotní možnosti jim neumožní věnovat se vrcholovému sportu. Krištof,
jako bývalý nadějný atlet, který také musel ze zdravotních důvodů předčasně
ukončit svoji dráhu závodníka, s dětmi cítí. Nejsou mu neznámé pocity
smutku, marnosti a beznaděje, které naplňují obě děti, jimž se v jednom
okamžiku a zcela bez varování zhroutila jejich vysněná budoucnost. Primář se
citlivě pokouší pomoci dětem a přesvědčit je, že i bez sportovních úspěchů
mohou prožít spokojený život. Lojza nabízenou pomoc přijímá, s primářem se
znají již několik let a váží si jej, avšak Sandra se zcela uzavřela do sebe.
Nenašla v ozdravovně člověka, u nějž by měla pocit, že jí rozumí, že ji
uznává. Primář ji dokonce napomenul za nevhodné chování a snahu
povyšovat se nad ostatní děti, čímž si Sandřiny sympatie nezískal. Zpočátku
zůstává se svými zmařenými nadějemi sama. Se ztrátou sportovních ambicí se
dívčin

svět naplnil prázdnotou,

ale také

oprostil

od

stálého

napětí

a sportovního drilu. Sandra si uvědomuje, že nyní má čas například i na hraní.
Nabízí se jí tak příležitost pro navázání kamarádského vztahu s Lojzou
a Kristýnou, který se v dané situaci jeví také jako léčebný prostředek. Velikou
útěchou pro ni je také laskavá přítomnost její babičky Nelly. Babička, známá
herečka, během svého života zažila vítězství i prohry a přízeň svých
obdivovatelů. Není tedy pro ni žádným překvapením, že se její dcera a vnučka
nechaly zlákat vidinou slávy a poct. Babička nesouhlasila s počínáním dcery,
když veškeré svoje úsilí a zájem soustředila na sportovní úspěchy Sandry.
Nyní předčasně ukončená sportovní kariéra hluboce zasáhla obě, matku
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i dceru. Babička se snaží vnučce v těžké životní zkoušce poskytnout jistotu,
že je stále milovaná. Herečka vnučce stírala slzičky radosti i smutku, a měla co
dělat, aby nebyly jako slzavé údolí obě dvě. „Co máma?" ptala se úzkostlivě
Sandra, babička ji hladila a usmívala se. „Nemůže se uvolnit z práce. A co ty?"
Pokrčila rameny. Upírala na ni oči modré jako čekanky. Babička nechala vytáčení.
„ Však ji znáš, " vzdychla. „ Viděla tě na stupních slávy. Chtěla přijet. Rozmluvila
jsem jí to, zbytečně by tu dělala dusno. " „Ale co tvoje role? " vzpomněla si vnučka.
Nelly ji uchlácholila; přehodili natáčecí plán. Nezmínila se, že kdyby jí nevyhověli
s dvěma dny volna, tu pěknou roli vrátí. Úloha babičky teď byla tisíckrát
přednější. "(3) V próze Kde padají hvězdy vystupují kromě hlavních hrdinů
a postav dospělých neodmyslitelně také děti, kamarádi a spolubydlící. Bez
kamarádů by se nemohl odvíjet náš příběh.
Čtenář se seznamuje se sourozenci Jaráškovými, Štěpánem a Klaudií.
Štěpán se kamarádí s Lojzou Bártou a občas neví, jaký má postoj zaujmout ke
své mladší sestře. Zda ji má ochraňovat a hájit její „čest" před urážkou: „ Tvoje
ségra by mohla bejt alarm, " uznale pravil Lojza. Štěpán zvážil, jestli poznámka
byla míněna jako urážka. Vtom případě by byl nucen dát mu ránu. Ale vypadalo to,
že se cti rodiny Jarášků nedotkla. Kývl, nasadil kolečkové brusle, popadl batoh
a bravurním obloukem vyrazil к hlavnímu vchodu.(4) nebo zda se к ní jako
к Sandřině obdivovatelce vůbec nehlásit. Klaudiiny postoje к bratrovi jsou
ujasněné. Bratr ji má ochraňovat, ale s kým se bude kamarádit, o tom si bude
rozhodovat

sama. Napadne ji

myšlenka,

že by mohla

změnit

vztah

znepřátelených děvčat, Sandry a Kristýny. Dívky její nápad přijmou jako
příležitost více na sebe upozornit.
V příběhu také vystupuje již dříve zmiňovaný David Fejfar. Během
pobytu se mu nepodařilo nalézt kamaráda, a tak se snaží na sebe upozornit
negativním chováním vůči ostatním. S potěšením pronásleduje vylekaného
Hynka a klade mu nepříjemné otázky na otce, s radostí prozradí Lojzův úkryt.
Nepěkně se chová i ke zvířatům. Děvčata ho svorně s chlapci vyřazují ze
svého středu a tím mu dávají najevo svůj nesouhlas s jeho jednáním.
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Hana Doskočílová vydala v současné době pouze dvě příběhové prózy
s dětským hrdinou, přesto jejich námětová aktuálnost a na ní závislá volba
v

postav činí tato díla v dětské literatuře jedinečnými. Jde o prózy Simsa
a Lenoši a rváči z Klobouková.
v

O hlavním hrdinovi Simsovi jsem se již zmiňovala v předešlé kapitole,
nyní svoji pozornost zaměřím na chlapcova tělesně postiženého dědečka,
který chlapce výrazně ovlivňuje, jak v jeho chování, tak v jeho jednání. Starý
muž pečuje o chlapce, sirotka, a učí ho vážit si i těch nejprostších věcí, všímat
si „maličkostí" všedního dne a dbá na to, aby si chlapec uměl poradit
v kterékoliv situaci. Soužití vnímavého chlapce s handicapovaným člověkem
v Šimsovi také rozvíjí postoje, které v dnešní době chybí

lecjakému

dospělému. Chlapec si uvědomuje, jak důležitá je tolerance a ohleduplnost
v životě s jinými lidmi, jakou přináší radost pomoc druhému a ví také, co
obnáší důvěra a zodpovědnost. Příkladným se stává pro Šimsu také starcův
přístup к vlastnímu životu. Stařec se nenechal omezit zdravotním handicapem
a přes tělesné postižení se snaží být nadále prospěšný lidem ze svého okolí.
v

Přijímá nabídku Simsova třídního učitele a jako bývalý úspěšný fotbalový
hráč pomáhá trénovat chlapce, možná budoucí fotbalisty. Pustí se dokonce
i do vyřezávání Betléma pro místní kostel a spolu s vnukem tak stráví
předvánoční čas. Mezi oběma při práci i v době odpočinku vládne atmosféra
klidu a vzájemného porozumění.
Na průběhu děje v próze Lenoši a rváči z Klobouková

se kromě

hlavních hrdinů, Ferka Cihláře a Pepy Žilky, podílí svými názory a jednáním
i děda Stoklásek. Děda pamatuje doby, kdy panovala mezi „horňáky" - romskými cihláři, a „dolňáky" - prostými lidmi od rybníčku, vzájemná
shoda a ohleduplnost, kdy si lidé vycházeli vstříc a měli se za své schopnosti
v úctě. Nyní však dobré vztahy upadly v zapomnění a mezi „horňáky"
a „dolňáky" zavládla oboustranná nesnášenlivost, již rodiče vštěpují už
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i svým dětem. Dědu tento vývoj vzájemných vztahů znepokojuje, neboť
pozoruje, že se začíná řídit podle povrchních pravidel, nad nimiž se nikdo
nepozastavuje. „Paní Krupičková, ten kluk je Cihlářův, ti nekradou, " řekl jí děda
и pokladny. „Přece v tom fofru nemůžu zjišťovat, kdo je čí? Většina cikánů krade,
tak je radši vyšacuju všechny. Vždyť já je, pane Stoklásku, jednoho od druhého
vůbec nerozeznám!" A vtom to asi bude. Že si kolikrát nedáme ani tolik práce,
abychom jednoho od druhého rozeznali.(5) Stařec vynakládá mnoho úsilí, aby
úpadek mezilidských vztahů v obci zastavil. Jako pamětník si často vypráví
v

s Pepou Žilkou o historii Klobouková a ukazuje na omyly, к nimž během let
došlo. Snaží se také přimět dospělé lidi к zamyšlení nad vlastním jednáním
к druhým lidem. Když odvezou paní učitelku z mateřské školy do nemocnice,
je první, kdo hledá za ni náhradu. Děti se totiž musí nejdříve navzájem
poznat, aby se mohly tolerovat a respektovat. To je podle dědy Stokláska
cesta к budoucímu klidnému soužití.
Martina Drijverová v příběhových prózách s dětským hrdinou
zaměřila pozornost převážně na problematiku navazování kamarádského
vztahu. Hlavními hrdiny jejích próz jsou outsideři, kteří hledají způsob, jak
svoji situaci vylepšit a jak získat v dětském kolektivu přijatelnější postavení.
Svoji důležitost mají proto pro hlavní hrdiny i jejich spolužáci a děti, s nimiž
se hrdinové náhodně seznámí.
V próze Zajíc

a sovy je Zajíc, hlavní hrdina příběhu, zaskočen

nenadálou pomocí neznámé dívky. Apolena, ač je zraněna a chůze jí činí
těžkosti, neváhá a zajistí chlapci bezpečí. Ochrání ho tak před nespravedlivým
trestem rozhněvaných spolužáků. Svým chováním к dosud přehlíženému
chlapci, s nímž se začne pravidelně stýkat, změní jeho postoj к lidem
a i к životu. Chlapec začne projevovat zájem o dění ve svém okolí.
Také spolužák Veverka by rád u Zajíce odčinil svoji křivdu na něm a nabízí
mu kamarádství. Nespravedlivě ho nařkl z krádeže a mrzí ho to. Zajíc však na
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nabídku není připraven. Využije jí ve chvíli, kdy nalezne osiřelá mláďata
a požádá spolužáka Veverku o radu. Spolu s ním se stává Zajíc členem
přírodovědného kroužku, kde se kromě jiného seznamuje s dětmi, s nimiž si
rozumí a s nimiž je mu dobře.
V příběhu Domov pro Marťany musí hlavní hrdinka Michala dlouho
hledat svoji opravdovou kamarádku. Zdá se, že by s e j í mohla stát Michalina
spolužačka ze třídy, Lucie. Dívka pěstuje podobné zájmy jako Michala. Stará
se o zvířata, ráda se pěkně obléká, dobře se učí a trénuje gymnastiku. Avšak
nepřekonatelnou překážkou jejich přátelství se překvapivě stává Michalin
mladší bratr Martin, který je postižen Downovým syndromem. „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! "<6> Lucie se ráda chlubí, ráda na sebe upoutává zájem
a obdiv dětí i dospělých. Je zvyklá na úspěch a jí věnovanou pozornost.
I kamarádkou by se dívka ráda pochlubila, ale Michala najednou nesplňuje
Luciiny dokonalé představy. Martin, Michalin mladší bratr, je nevítaný.
Nakonec nalezne Michala pevné přátelství ve spolužačce Janě. Jana bývá
často nemocná a v kolektivu dětí přehlížená, ale když odjede do léčebny,
Michala její přítomnost postrádá. Dopisují si. Jejich kamarádství přetrvá i po
návratu z léčebny, ale i po seznámení se s Martinem.

Iva Procházková je v dnešní době nejrespektovanější spisovatelkou
příběhových próz s dětským hrdinou. Její postavy řeší problémy všedního
života a na nich samých záleží, zda uspějí.
V próze Jožin jede do Afriky je hlavní hrdina Jožin vystaven náročné
zkoušce. Daleko od rodičů, v cizím a neznámém prostředí

exotického

kontinentu, podniká namáhavou cestu, aby upevnil své podlomené zdraví.
Jeho jediný průvodce, domorodý šaman Azabuzi, mu ukazuje cestu, kudy jít,
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ale pouze na Jožinovi závisí, zda zdárně dojdou к cíli. Azabuzi se ve svém
kraji těší vysoké vážnosti, kam s chlapcem přijde, s radostí je vítají. Také
chlapec cítí к tajemnému muži hlubokou úctu. Nerozumí jeho rodné řeči.
Francouzsky umí jen pár slov, ale přesto má chlapec pocit, že může šamanovi
věřit. Tato důvěra mu poskytuje velikou oporu, neboť během cesty nastávají
okamžiky, kdy je Jožin odhodlán vzdát se. Ale Azabuzi umí nalézt způsob,
jak přimět chlapce pokračovat v cestě, jak překonat sám sebe.

Ivona Březinová je spisovatelkou, jejíž prózy jsou bohaté dějově.
Zmíním se pouze o Jakubovi z prózy Začarovaná třída, jehož chování vyniká
svojí společenskou nepřijatelností a nevhodností. Jakub není ochoten přijmout
za své kamarády a spolužáky nově příchozí romské chlapce, trojčata
Demeterovi, a snaží se život chlapcům ve třídě znepříjemnit. Obviní je ze
lhaní a krádeží. Ostatní spolužáci si však chlapců pro jejich kamarádskou
povahu, hudební a kouzelnické nadání váží. Nakonec se Jakubovy intriky
obrací proti němu samému. Jakub se stává tím, kdo je mezi dětmi nevítaný.
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5. JAZYK A KOMPOZICE

V centru zájmu této práce jsou díla předních autorek

současné

příběhové prózy pro děti - Markéty Zinnerové, Hany Doskočilové, Martiny
Drijverové, Ivy Procházkové a Ivony Březinové. Jejich díla mají po jazykové
a kompoziční stránce mnoho podobného.
Současná próza se zabývá psychologickým vykreslením vnitřního
života hlavního hrdiny - outsidera, který je vyčleněn z rodiny anebo skupiny
vrstevníků, a záleží pouze na něm, zda pozná své možnosti a nalezne cestu
sám к sobě, ale i к rodičům a kamarádům. Autorky se zabývají převážně
vnitřním světem dítěte, jeho vnímáním a prožíváním, jeho představami
a tužbami, jeho vzpomínkami a plány. Kristýna dostala lehce nepřítomný výraz.
Uviděla se, jak přijíždí na svém grošákovi к zámku. Bárta jí pomáhá sestoupit.
Normálně seskočí sama, ale dnes se jí podpatek zachytil ve třmeni. Ztratila
rovnováhu a Lojza ji chytil do náruče. Tence zamňoukalo kotě. Zatřásla hlavou.
Byla zpátky na zábradlí parkoviště. V hlubokých kapsách sukně se tulila droboučká
májová koťata. Stejně jsou to blbiny. Žádná komtesa, podkoní a koně. A kdyby,
starali by se o ně s Lojzou dohromady, jelikož je na zvířata zvyklá a štvalo by ji, že
si o ně pečuje sám. Měli by ho určitě radši, kdyby je hřebelcoval a krmil bez ní.(1)
К zobrazení tohoto vnitřního života postavy přispívá způsob její komunikace.
Vyjadřovací prostředky mají často charakterizační úlohu v příběhu. Neboť řeč
je vlastně vnějším projevem vnitřního bytí. Autorky dobře znají mluvu
současného dítěte, a tak v přímé řeči převažuje hovorová čeština obohacena
o expresivně zabarvené výrazy například: zdrobněliny „Protože nás opustil
tatínek,

víš?"(2),

„Dospělí

se přece

neperou,

„Kamarádíš s cigošema, Pepane. To ti jen

Lucinko. "(3). slova

tak neprojde!"(4),

hanlivá

„Protože mě

spravování baví, blbečku. "(5), „Tak na co čekáš, frajere? Můžeš jít. "(6), slova
domácká „Pepane, zavolej sanitku!"(7)
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Volba jazykových prostředků závisí na mnoha faktorech; zda je
vyprávění v er-formě nebo v ich-formě, zda děj probíhá chronologicky nebo
je předkládán retrospektivně, kdo jsou postavy v příběhu, v jakém prostředí se
děj odehrává, zda je vypravěčem účastník děje nebo pouhý nestranný
komentátor a také na tom, jakému čtenáři, začínajícímu nebo vyspělému, je
próza určena. V próze Ivy Procházkové Pět minut před večeří je čtenářova
zkušenost konfrontována s představivostí nevidomé Babety, hlavní hrdinky
příběhu: Bude bouřka, ženou se mraky, prohlásila třeba maminka. - To jsou ale
obři! Ještě ani nedořekla a Babeta už je zahlédla. Tlusté, zlověstné obry,
prohánějící se povětřím. Rvali na sebe, bušili do sebe pěstmi a dupali, až se všechno
třáslo. - Ty se nebojíš? ptala se Babeta ustrašeně. - Proč bych se bála, odpovídala
maminka. - Máme přece hromosvod! Po její klidné odpovědi se Babeta taky
upokojila. Pochopila, že mají nějakou báječnou obranu proti obrům. Jenom jí
nebylo jasné, proč se tomu úžasnému vynálezu říká hromosvod, a ne obrosvod.
Když pak začalo pršet, nemohla se Babeta teprve vynadívat. Každá kapka byla jiná
a všechny bláznivě tančily a bubnovaly do skla dlouhými prstíčky a patičkami.
Někdy některá vběhla pootevřeným oknem dovnitř a sjela Babetě po ruce jako po
klouzačce. Měla krátkou košilku a mokrou prdelku a nechala po sobě loužičku.<8>
Iva Procházková v textu využívá přirovnání a personifikace, expresivně
zabarvených výrazů, vytváří novotvary. Probouzí čtenářovu představivost
zvukomalebnými výrazy.
V prózách se příliš nevyskytuje vnější popis postav. Pokud se к němu
autorky uchýlí většinou proto, aby jeho prostřednictvím nastínily povahové
vlastnosti postavy. Doma jsem se šla podívat do zrcadla. Určitě mám někde
šmouhu od barvy nebo smetí ve vlasech. Ale nebylo tam nic. Tak proč na mě civěla?
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" - aleje to moje maminka. Určitě mě vidí hezčí, než doopravdy jsem. Líbí
se ji na mně vlastně jenom oči. Ty mám po tátovi, velké a hnědé.(9) Autorky
nechávají na samotném čtenáři, jak si vnější vzhled postavy představí. Její
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charakterové vlastnosti se projeví v průběhu děje, při řešení problémových
situací.
Jazykové prostředky jsou využity i к popisu místa a prostředí. Největší
pozornost v této oblasti věnují autorky к vylíčení atmosféry místa a chvíle.
Tápavě se vydali к oltáři. VKristýnině dlani vzplál chráněný ohýnek. Rozsvítili
několik svíček a pro jistotu, třebas světlo mdlých plamínků ani zdaleka nedosáhlo
к oknům vysoko и stropu, je postavili na zem. Lojza pochopil, proč se o tmě říká, že
by se dala krájet. Za hranicí světla byla jako mour, srst černé kočky a černé
svědomí dohromady. Jenom na ni sáhnout. Odkudsi sem pronikal průvan a stíny
dětí se v mihotavém osvětlení na stěně kaple měnily v bizarní obry. Nebo
mimozemšťany.
Markéta Zinnerová vhodně volenými výrazy vzbuzuje pocity napětí.
Využívá významového kontrastu. Ohýnek má hřát, ale přitom je v kapli
průvan a chlad. Svíčky svítí a mají vydávat světlo, ale všude kolem dětí je
hustá tma. Hrdiny tma tísní, přestože jsou v prostorné kapli a místa je dost.
Také spojení sousloví černá kočka a černé svědomí, působí nepříjemně až
v

zlověstně. Černá kočka je symbolem neštěstí. Pohyb stínů na stěnách kaple
působí

dramaticky

a

vzbuzuje

představy.

Autorka

v úryvku

využila

ustáleného slovního spojení, které se předává z generace na generaci. Lojza si
ho hluboce uvědomuje a prožívá na místě, které má pro mnoho lidí význam
a důležitost. Děti impulzivně hledají útěchu v blízkosti oltáře.
V prózách však autorky užívají i dalších jazykových prostředků, které
evokují atmosféru. Jsou to popěvky, verše nebo citace:
„Dopřej mi, ó pane, abych v boji,
který jde kolem nás, měl odvahu riskovat a udeřit.
Mám - li zvítězit, ať se to stane tak,
aby má čest a svědomí zůstaly vysoko.
Budu - li poražen, dej mi sílu, ó k tomu,
abych dovedl stát и cesty a pozdravit vítěze, až půjde okolo. "(11)
Modlitba navozuje slavnostní chvíli.
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„Sídlišťáci, černí ptáci, nechodí do školy,
kalhoty maj roztrhaný, mejou se jen v neděli. "(n>

„Domečkáři od rybníka nosí nosy nahoru,
ráno mají žábu s mlíkem а к večeři bramboru. "fl3>
Posměšné rýmování provokuje к pouliční potyčce.
Krištof udal takt, zamručeli tón a spustili všichni tři:
„ Seno a stáj, tak voní náš kraj... "<l4)
Popěvek odráží spokojenost a klid.
Autorky volí jazykové prostředky tak, aby byly pro čtenáře dostatečně
srozumitelné a rozvíjely jej. Všechna často vážná témata a myšlenky jsou
předkládány neformálním a prostým způsobem, který dítě snadno pochopí.

Z hlediska kompozice si jsou díla velmi podobná. Ve vyprávění
autorky často uplatňují chronologický postup, oblíbená je také retrospektiva.
Text je rozdělen do jednotlivých na sebe navazujících kapitol. Ty jsou
rozsáhlé podle toho, jak vyspělému čtenáři je text určen. Texty pro začínající
čtenáře jsou bohatě ilustrovány. V prózách se často objevují deníkové
záznamy, které bývají v úvodu kapitoly (Zinnerová, M. - Kde padají hvězdy).
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ZÁVĚR

Na závěr shrnuji charakteristické rysy současné příběhové prózy,
vyplývající i z otázek, které jsem si položila v úvodu diplomové práce. Jaká je
v

současná příběhová próza ze života dětí? Co mladému čtenáři nabízí? Cím
může čtenáře upoutat a zaujmout?
Hrdinou současné příběhové prózy ze života dětí je outsider, jedinec
vyčleňující se z rodiny nebo skupiny vrstevníků, jenž má před sebou nelehký
úkol, najít způsob, jak se zařadit do dětského kolektivu. Najít „cestu", jak
získat u spolužáků a kamarádů respektovanou pozici, jak potěšit rodiče.
Hrdina toto postavení hledá sám a pouze s využitím svých individuálních
v

dispozic se ho snaží dosáhnout. Často si při promýšlení možností nápravy
vlastní nezáviděníhodné situace uvědomuje, že se musí nejprve změnit, aby
jeho

úsilí

dospělo

к vytouženému

cíli.

Postavy

hrdinů jsou

bohatě

psychologicky propracované, středem zájmu autorek je vnitřní svět dítěte,
jeho vnímání a prožívání.
Výstižným charakterizačním prostředkem postav se stává jejich jazyk, jako
vnější projev jejich vnitřního života. Ta výrazovou bohatostí koresponduje
s mluvou současného dítěte, zaznamenává expresívně zabarvená slova, které
obohacují dětmi oblíbenou hovorovou češtinu. Jazykový projev jednotlivých
postav je tedy čtenáři blízký. Blízké je čtenáři také prostředí, ve kterém se
příběhy odehrávají. Je to domov a škola.
Příběhové prózy jsou námětově bohaté, avšak problémy, které postavy
řeší vyvěrají z běhu všedních dnů. Hrdinové se například vyrovnávají
s rozpadávajícími se rodinnými vztahy, zvykají si na nového sourozence,
hledají si kamarády, navazují první milostné vztahy, pečují o „čtyřnohého
přítele", přizpůsobují se zdravotnímu handicapu, prožívají si prázdninová
dobrodružství.

76

Myslím si, že v této široké škále námětů nalezne každý čtenář
problematiku sobě blízkou, která ho zajímá nebo tíží. Autorky citlivě, ale
mnohdy i humorně a s nadhledem problematickou tematiku nastiňují
a hrdinové se к problémům staví tak, jak jim to umožňuje jejich psychický
vývoj a individuální dispozice. Také využité jazykové prostředky umožňují
čtenáři více se s hrdinou sblížit, prožít si s ním jeho potíže a zažít jeho pocity
vítězství. Ty mu pak mohou být inspirací к vlastní snaze o vyřešení těžkostí
všedního dne, které se nevyhýbají nikomu, ani dítěti.
Jaké jsou přednosti příběhové prózy s dětským hrdinou pro čtenáře,
jaké hodnoty mu nabízí ? Kromě toho, že je kniha kdykoliv přístupná a dítě ji
může mít stále při sobě, vyniká příběhová próza ještě v mnohém dalším.
Čtenář má к dispozici širokou škálu jejích námětových okruhů, z nichž si
může volit pro něj momentálně zajímavou problematiku. Není tedy závislý na
skladbě televizního programu ani na počítačových hrách. Psychologická
propracovanost postavy umožňuje čtenáři ztotožnit se s ní a pochopit důvody
jejího

počínání,

dítě

pak

snadněji

nalezne

řešení

svých

vlastních

problémových situací. Autorky současných příběhových próz využívají
v

bohatosti jazyka. Četba ve čtenáři rozvíjí tvořivé schopnosti, představivost
a fantazii. Takovou příležitost dítě nemá při sledování filmů a televizních
pořadů. Samotná četba obohacuje slovní zásobu čtenáře a fixuje grafické
znaky. Tím, že čtenář prožívá s hrdinou problémy, prohlubuje se jeho sociální
cítění,

schopnost

empatie,

tolerance

a

vnímavosti

к cizímu

neštěstí.

Ve filmech děj často plyne příliš rychle a divák к těmto prožitkům nemá příliš
času ani možností.
Četba současné příběhové prózy s dětským hrdinou rozvíjí čtenáře
v oblasti komunikativní, sociální, osobnostní, tvořivé a mentální.
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RESUMÉ
Současná příběhová próza, tedy próza vznikající od 90. let 20. století, je
přirozeným fenoménem, který se tříbil již od počátku 20. století. Její vývoj
prošel mnohými úskalími a je zachycen v první kapitole.
První kapitola také shrnuje charakteristické znaky současné příběhové
prózy s dětským hrdinou.
Druhá kapitola Příběhová próza ze života dětí od 80. let 20. století do
současnosti

přibližuje námětové obsahy próz, které vyšly v tomto období

a zamýšlí se, podle jakých měřítek díla třídit.
Třetí kapitola Námětové okruhy se snaží utřídit prózu podle vybraných
měřítek. Nejrozsáhlejší skupinou jsou prózy zabývající se mezilidskými
vztahy. Sem patří námětové okruhy Děti z rozvrácené rodiny,
vztahy, Ideál přátelství.

Sourozenecké

Další mnohem menší oddíly jsou věnovány prózám,

které se zabývají péčí o zvíře, vyrovnáváním se hlavního hrdiny s vlastním
zdravotním omezením nebo které líčí prázdninové dobrodružství. Zcela
samostatnou kapitolu tvoří příběhy s fantazijními prvky.
Čtvrtá kapitola se věnuje charakterizačním postupům ve sledovaných
prózách Markéty Zinnerové, Hany Doskočilové, Martiny Drijverové, Ivy
Procházkové a Ivony Březinové.
Pátá kapitola, poslední, charakterizuje a hodnotí použití jazykových
prostředků a kompozičních postupů, které výše zmiňované autorky v prózách
využívají a jimiž jsou jejich texty specifické.
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