
Posudek diplomové práce Kateřiny Kubové 

„Jazyk a styl undergroundové dětské literatury“ 

 

Diplomová práce Kateřiny Kubové se zaměřuje na problematiku, která je nesporně 

zajímavá, avšak zatím zůstávala spíše na okraji odborného zájmu. Nemáme mnoho analýz 

jazyka undergroundové literatury (výjimkou je např. rozbor Placákova Medorka) a jazyku 

dětské undergroundové literatury pokud vím dosud nebyla věnována žádná pozornost. 

Diplomantka se tedy při zpracovávání úkolu nemohla opírat o dosavadní výzkumy věnované 

přímo dané problematice, na druhé straně bylo ovšem třeba dobře se seznámit s obecnějšími 

otázkami specifiky dětské literatury a jejího jazyka a na druhé straně specifiky literatury 

undergroundové. 

Na základě odborné literatury si autorka vytvořila solidní bázi pro svůj výzkum. 

K postižení osobitosti dětské literatury  vhodně využila koncept tzv. dětského aspektu 

rozvíjený Františkem Mikem. Poměrně důkladně je v práci osvětlen vývoj literárního 

undergroundu, přitom ale asi nebylo nezbytné šíře probírat některé obecně známé historické 

okolnosti. Naproti tomu spíše jen náznakově a zjednodušeně je podána charakteristika 

uměleckého stylu a názorů Jana Mukařovského (jde ovšem o tematiku, která s předmětem 

práce přímo nesouvisí a představuje jen určitý doplněk). 

Hlavní část diplomové práce je věnována jazykovému a komunikačnímu rozboru 

několika undergroundových textů, především souboru Magor dětem od Ivana Martina Jirouse 

a děl Egona Bondyho. Autorka se myslím dobře vyrovnala s takovými otázkami, jako je 

zvrstvenost adresátů, resp. recipientů, tedy proklamované zaměření na konkrétní osoby, 

určení širšímu okruhu příslušníků undergroundu a později faktická recepce dalšími čtenáři, 

nebo napětí mezi signalizovaným určením pro dětské čtenáře a často faktickým určením 

čtenářům dospělým. Právě partie věnované míře uplatnění dětského aspektu patří k velmi 

podnětným místům práce. Autorka také prokázala dobrou znalost problematiky poetického 

(veršovaného) textu; diplomová práce obsáhle dokládá, jakým způsobem spisovatelé 

nakládají s takovými prostředky, jako je rým a asonance, asyndeton a polysyndeton atd. 

Naproti tomu méně přesvědčivý je někdy rozbor lexikální roviny textů, který se občas 

omezuje na klasifikaci významových okruhů, do níž se použitá slovní zásoba řadí. 

K jednotlivým místům práce: Úvahy o prozaizaci veršů (s. 28) vyvolávají otázku, zda by 

nebylo vhodnější operovat s protikladem epizace a lyrizace. Co se rozumí tvrzením, že 

kompozice Bondyho Příšerných příběhů spočívá v typologii strašidel (s. 46)? Na s. 28 se 

hovoří o „naznačené přímé řeči“. M ělo by jít o přímou řeč neznačenou? V případě několika 



významů slova vlk (s. 63) jde (alespoň z hlediska původu významů) spíše o polysémii než o 

homonymii (připodobnění bolesti z opruzení k vlčímu kousnutí). 

Po jazykové a technické stránce je diplomová práce připravena pečlivě, vytknout je 

možno jen drobnosti (např. vynechání předložky k na s. 43).    

 Diplomová práce Kateřiny Kubové plně odpovídá požadavkům, které jsou na tyto práce 

kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě. 

 

Navrhované hodnocení: výborně – velmi dobře (podle průběhu obhajoby) 
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