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Práce je věnována zajímavému a málo zpracovanému tématu; zabývá se totiž dosti výlučnými 

texty. Undergroundovou literaturu pro děti zde reprezentují tři zdroje (a první moje otázka 

zní, zda vůbec existují dochovány ještě nějaké další): texty Ivana Magora Jirouse, původně 

zasílané z vězení jeho dcerám a poté shrnuty do knihy Magor dětem, dále několik textů Egona 

Bondyho, rovněž psaných – aspoň podle signalizace prostřednictvím titulů – pro dcery jeho 

přátel, a konečně samizdatový (oficiálně nikdy nevydaný) sborník různorodných textů pro 

děti Čert má kopyto. Hned na začátku diplomantka pokládá otázku, zda je zařazení těchto 

textů do okruhu literatury pro děti (tak jak se tato oblast obvykle chápe) oprávněné, a zkoumá 

různé aspekty vedoucí k odpovědi na tuto otázku (je ovšem předem jasné, že odpověď 

nemůže být jednoznačná). 

        Jako východisko slouží diplomantce pojem dětský aspekt (tradiční teorií vymezovaný 

dosti vágně, alespoň pokud jde o jeho konkrétní realizaci); na základě tradičního rozboru 

vybraných jevů v rámci jednotlivých jazykových rovin zkoumá, zda mu uvedené texty 

vyhovují či nikoli. Zde mám poznámku: dětský aspekt představuje jisté hledisko, nelze tedy 

k němu něco zařazovat (např. nespisovné morfologické prostředky, viz s. 14). Podobně nelze 

říci o estetické funkci, že znovuobjevuje rozmanité tvůrčí možnosti … atd.; srov. též: právě 

tyto funkce  ve spojení s dětským aspektem  se pokusím aplikovat na konkrétní texty … a 

jejich pomocí rozhodovat o vhodnosti zařazení či nezařazení daného textu k literatuře pro 

děti (vše na s. 44). Takových nepřesností je v textu bohužel velké množství. Nepřesné 

formulace jsou indexem nepřesného myšlení (anebo nepřesné znalosti, směšování jevů apod.), 

srov. např. dále: Zaměření na obsah a informační hodnotu básní, a tedy epičnosti odpovídá 

tematická výstavba označovaná jako tematizace rématu. (Poté navíc následuje příklad, který 

uvedenému jevu příliš neodpovídá, viz s. 28 – 29.) Kromě slov neutrálních a slov s kladným 

expresivním příznakem, tedy deminutiv, se v knize Magor dětem nejčastěji objevují výrazy 

hovorové (s. 34). Formulačně i pojmově nepřesné je také zařazení subkapitolek  Náboženská 

motivika (s. 36), Nadpřirozené bytosti (s. 38) a Motiv alkoholu (s. 38) do kapitoly Lexikální 

rovina. 

         Práce má jinak vcelku jasnou a přehlednou stavbu a prozrazuje znalost materiálu i 

literatury o českém undergroundu; co by jí však bylo možno vytknout (kromě výše zmiňované 

nepřesnosti), je popisnost, tendence k zjednodušování a poněkud naivní pohled např. na 

otázky stylu, uměleckého textu, estetické funkce, interpretace apod. (srov. na s. 10 – 11 a pak 

dále v konkrétních analýzách; autorka vychází převážně z příručky Současná stylistika; na 

autory, jako je Mukařovský, pouze odkazuje).  

          Poněkud zmatené je např. pojednání o syntaktické rovině Magorových textů pro děti (s. 

31);  diplomantka klade proti sobě syntaktický a veršový (na s. 32 uveden jako veršovaný) 

princip, a to tak, jako by neznala pojem volný verš – a vůbec podstatu tohoto fenoménu, a 

zejména jako by prošla studiem bohemistiky bez povědomí o funkci a významu rytmu 

v poezii a o tom, čím se liší (po zvukověsémantické stránce) poezie od prózy. V citacích 

z Magorovy poezie často nezaznačuje hranice veršů – takže tento signál pro ni zřejmě není 

důležitý, srov. dva příklady na s. 33: Peří si husa načechrá/ a bílý vysype z něj prach,/ 

bělostné peří roztrousí/ na rybníky a na lesy/ a vítr do něj zafouká. – zde nejsou v práci 

označeny veršové předěly, a navíc jsou  v opisu další dva překlepy; podobně i Ale něco 

barevného přece na světě bylo: duha, dítě/ slunce a deště, sestra rosy – zde má hranice verše 

zvlášť důležitou funkci. Setkáváme se i s dalšími nepřesnostmi v citacích, např. v předchozí 

citaci a namísto ale apod., ale i ve vlastním textu práce (značila jsem ve svém exempláři práce 

tužkou). Není jich málo, jde však spíše o překlepy z nepozornosti než o jazykové chyby. 



Na s. 35 se uvádí, že „odborné výrazy“ jako sirný květ, lebeční kost, akvamarín či 

mandragora působí v textech pro děti nepatřičným dojmem; ráda bych slyšela podrobnější 

vysvětlení. (Nevím také, zda by sám Magor souhlasil s tím, že převážná část jeho textů 

(původně určených jen jeho dvěma dcerám, bez ambic shrnout je do knihy a zveřejnit jako 

„literaturu pro děti“) má výchovný charakter, ale že se v nich vyskytují i nedětské motivy, jako 

motivy alkoholu, slova odborná či rysy obecné češtiny, kterým by se dětská literatura měla 

vyhýbat (vše na s. 45). Myslím, že to je pohled dosti zjednodušující, stejně jako když se v 

práci mluví o textech  zaměřených na obsah na úkor formy (s. 28). 

K vymezenému cíli však diplomantka dospěla. V analyzovaných textech shledává     

shody i rozdíly; společná hlavička „undergroundové literatury pro děti“, jak konstatuje, se pro 

ně ovšem nehodí; „undergroundová poetika“ nesouzní s „dětským aspektem“, texty buď 

realizují jedno, anebo druhé, jsou slovy autorky „bondyovské“, anebo „jirousovské“. Podle 

diplomantky není v intencích četby pro děti např. přílišná implicitnost textů (např. z povídky 

o Magorovi od Jany Veselé: Ale teď  se od něj dlouho nic nedozvíme. Dostal obálku s modrým 

pruhem, s. 71). Podrobnější zkoumání implicitnosti (a explicitnosti) textů v literatuře určené 

dětem by zřejmě bylo velmi zajímavé; jistá implicitnost totiž může být s dětským aspektem i 

v souladu. (Co si o tom diplomantka myslí?) 

U zkoumaných textů  bych akcentovala jako specifikum jejich „neliterárnost“ v tom 

smyslu, že nejde o texty s primární intencí „být literaturou“: je to spíš intimní komunikace 

s konkrétními osobami v rámci určité, a to dosti úzké komunity, která má oproti oficiální 

společnosti vlastní hodnotový systém i způsob života a dosti zřetelně se vůči většinové 

společnosti vymezuje; disidenti (i jejich děti) měli zřejmě jinak nastaven protiklad dobra a zla 

(a např. jiné asociace ve vztahu k vězení a vězňům) či jiný pocit soudržnosti rodiny či 

skupiny. V době vzniku těchto textů (a bez vysvětlení ani dnes) by jim asi málokdo bez 

znalostí specifických reálií nerozuměl – a hlavně: autorům na tom ani nezáleží, protože své 

texty nemíní jako literaturu. Chtějí  realizovat svůj vztah (zejm. lásku k vlastním dětem, 

v Magorových dopisech z vězení je to zvlášť patrné), potěšit, udělat legraci, někdy se také 

prostřednictvím „dospělých“ motivů zabalených do „dětských“ žánrů či forem obrátit 

s humorem zároveň (nebo: spíše?) k příslušným dospělým. Podstatným rysem dětské 

literatury obecně, ale i undergroundové literatury určené dětem (a nejen té) je totiž nesporně 

humor; to se v této diplomové práci myslím příliš neakcentuje. 

V závěru lze konstatovat, že posuzovaná práce splňuje parametry práce diplomové a 

může být doporučena k obhajobě.  

            Navrhovaná klasifikace: bude-li obhajoba úspěšná, pak „velmi dobře“. 
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