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Bakalářská práce Alexandry Luhanové se zabývá tematikou veskrze akutální: zajímá ji, jak se 
výrazné proměny ženské a mužské role, probíhající v západním světě v posledních desetiletích, 
odrážejí ve vznikající literatuře pro děti i její odborné reflexi. K zájmu o toto téma ji přivedl 
zahraniční studijní pobyt ve Skandinávii, tedy v oblasti tradičně velmi liberální a ochotně přijímající 
proměny životního stylu a hodnotových vzorců. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí se 
zmíněné společenské pohyby v oblasti literatury pro děti dosud téměř vůbec neprojevily, pojala 
autorka úmysl představit některé důležité práce z oblasti primární a sekundární literatury, jež tyto 
společenské trendy reflektují a bezesporu i spoluutvářejí. Zaměřila se přitom zejména na produkci 
anglofonní, v níž je tato problematika zpracovávána nejdéle a nejšíře.
      Jde o oblast, jež už dnes tvoří obrovskou, pro jedince jen těžkou zvládnutelnou masu textů. 
Vzhledem k limitovanému rozsahu bakalářské práce autorka zvolila rozumnou možnost výběru 
několika titulů, o nichž pojednala podrobněji. Informace o nich vhodně prokládá charakteristikou 
děl primární literatury, jež přibližuje rovněž prostřednictvím obrazové přílohy. Z práce ovšem není 
zcela zřejmé, zda jde o tituly v dané oblasti reprezentativní, či spíše o projev autorčiny osobní volby 
( připojený soupis použité literatury dokládá, že její znalost literatury ze sledované oblasti je širší). 
S tím souvisí i spektrum pojednávaných témat, jež budí dojem, že jde spíš o důsledek volby  titulů, 
s nimiž autorka pracuje, než o celkový obraz stavu tvorby a bádání v dané oblasti. Z tematického 
spektra zejména poněkud vyčnívá kapitola o ideálu krásy v dětské literatuře, byť zajímavá a úzce se 
vztahující k otázce tradičního a netradičního pojetí ženské role.
     Na práci Alexandry Luhanové oceňuji vedle bezpečné znalosti titulů, o nichž pojednává, i jejich 
širšího kulturně společenského zázemí, hlavně vyvážený přístup ke sledované problematice. Byť z 
práce vyjadřuje sympatie pro sledované inovativní přístpuy v oblasti tvorby a reflexe literatury pro 
děti, není k jejich krajním projevům nekritická; tento přístup je bezesporu namístě zejména v 
případě sekundární reflexe tvůrčích počinů, neboť ta často nezávislé odborné posouzení nahrazuje 
apologií. Toho se ovšem autorka práce vyvarovala.
     Její práce tak představuje velmi solidní vstupní poučení pro zájemce o sledovanou problematiku, 
cennější o to, že jsme o ní v českém prostředí dosud měli jen minimum informací. 
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