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Gender a jeho projevy v literatuře pro děti se dosud v české literární vědě 
obzvláštnímu zájmu netěší – také proto, že původní české umělecké texty toto pole (na rozdíl 
od instruktivních výchovných materiálů) dosud spíše opomíjejí. Bakalářská práce Alexandry 
Luhanové tedy v tomto kontextu v prvé řadě představuje zajímavou reflexi škály 
zahraničních názorů o tom, jak děti přivádět pomocí literatury k uvažování o rodu, o jeho 
místě v současném životě dítěte, zákonitě se pohybujícího se v nejrůznějších sociálních 
skupinách. Nasnadě je, že takové úvahy se netýkají jen genderových stereotypů v historicky 
starší literatuře či dnešní nuklerání heterosexuální rodiny. Jde tu např. také o 
zobrazení/vysvětlení  traumatu, které pro dítě představuje rozchod rodičů, vznik nové rodiny 
(včetně nového partnerství rodiče s člověkem stejného pohlaví), klima školního kolektivu i 
širšího příbuzenského společenství lpícího na často nefunkčních tradičních modelech a rolích.

Diplomantka své sondy do pestrého a názorově ne vždy jednotného spektra 
myšlení o genderu začíná  vývojem diskursu o vlivu klasické folklorní pohádky na genderové 
vnímání dětí,  který v 70. letech 20. století začal rezonovat zvláště silně. V autorčin prospěch 
tu svědčí, že (na rozdíl od některých  v práci citovaných soudů či novodobých, genderově 
korektnějších pohádkových aluzí na folklorní syžety) si je v souladu s terorií Vladimira 
Proppa vědoma stereotypu funkcí v lidové kouzelní pohádce, spolu s psychologickými 
autoritami uvažuje o archetypech a archetypálních situacích, které děj pohádky skrývá, a je 
schopna kriticky vnímat dobové hledisko, které olivňovalo zpřístupňování folklóru v 19. 
století (bři Grimmové, B. Němcová). Další problémový okruh práce se týká diktátu krásy, 
podporovaného zvláště výrazně konzumním způsobem života společnosti a reklamou. Tento, 
možná poněkud příliš zřetelný můstek v celku kompozice bakalářské práce, který se vedle 
vnějškového, popisem  postavy utvářeného pojetí feminity/maskulinity ve folklóru týká i 
vizualizace těchto aspektů v současnosti, však tvoří přechod k dalším částem textu, které 
považuji za velmi cenné a přínosné, protože dosud v Čechách ne plně reflektované. Alexandra 
Luhanová se v nich soustředí na zahraniční autorské texty, které (ve škále od bilderbuchu, 
přes komiks po příběhovou prózu) nejrůznějším věkovýcm kategoriím nedospělých čtenářů 
zpřístupňují  rodinné a další konstelace běžného života, které ve  společnosti (i té české) již 
běžně existují, vymykají se však tradičně zavedené a ideálizované preferenci „řádnosti“
chování dané pro obě pohlaví v různých situacích. Zvláště tyto kapitoly práce svěčí o 
diplomantčině schopnosti dojít od poctivé analýzy nejrůznějších literárních žánrů a 
narativních postupů k interpretaci jednotlivých titulů a s poučeným nadhledem se zaměřit na 
důležitost takového, často tematicky provázaného celku literární  produkce pro současné dítě. 
V analyzovaných textech (bohužel, jen některé z nich byly přeložené do češtiny) totiž 
primárně vůbec nejde o prvoplánové boření společenských tabu, ale o důležité prožitky 



láskyplného prostředí a bezpečí, které pro svůj zdravý vývoj musí zažívat každé dítě.
Práce Alexandry Luhanové je výrazným příkladem, jak zahraniční stáž (v tomto 

případě v Norsku) může studenta inspirativně posunout k myšlení o důležitých společenských 
tématech, které v domácím prostředí teprve nacházejí své místo. Považuji za velmi důležité 
také zdůraznit, že autorka v procesu vzniku svého odborného textu pracovala soustavně a s  
nevšední poctivostí.  Bakalářskou práci Alexandry Luhanové s radostí doporučuji k obhajobě.

Hodnocení: výborně – velmi dobře (podle způsobu obhajoby).

V Praze dne 2. 1. 2012                        PhDr. Věra Brožová                                                                                  




