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Anotace 

 Tato bakalářská práce se zaměřuje na literární analýzu románu Pán zlodějů od 

německé autorky Cornelie Funkeové. Zvláštní pozornost je věnována analýze žánru. 

Práce sleduje, jakým způsobem je v románu propojeno několik románových subžánrů. 

Práce obsahuje teoretické uvedení do zkoumané problematiky, autorský medailonek 

a samotnou analýzu díla. Poznatky obsažené v této bakalářské práci mohou být využity 

v hodinách německého jazyka při rozboru literárních děl, avšak jeho didaktická adaptace 

se jeví jako perspektiva pro práci magisterskou. Dále je možné práci využívat pro 

prohlubování zájmu studentů o německou literaturu pro děti a mládež. 

 

Klíčová slova: Literatura pro děti a mládež; literatura pro starší dětské čtenáře; Cornelia 

Funkeová; Pán zlodějů; literární analýza; detektivní literatura pro děti. 

 

 

 

Annotation 

 This bachelor thesis focuses on literary analysis of a novel The Thief Lord by 

German author Cornelia Funke. Special attention is devoted to the analysis of the genre. 

Thesis follows the way of connection of several literary genres. The Thesis contains 

theoretical introductions to the problems, brief biography of the author and the analysis 

itself. The statements presented in this thesis could be used in German literature lessons 

within literary analysis. Also it is possible to benefit from this thesis for deepening 

students‘ interest in German literature for children and youth.  

 

Key words: Children’s literature; Literature for older children reader; Cornelia Funke; 

The Thief Lord; literary analysis; children’s crime novels. 



 
 

Annotation 

 Diese Bachelorarbeit konzentriert sich auf Analyse des Romans Herr der Diebe 

von deutscher Schriftstellerin Cornelia Funke. Besondere Aufmerksamkeit wird der 

genealogischen Klassifizierung gewidmet. Man zielt auf eine besondere Art der 

Verknüpfung unterschiedlicher literarischer Subgenres in einem Roman. Die Arbeit 

umfasst theoretische Einführung in die Problematik, kurze Biographie der Autorin und 

die Analyse selbst. Die in dieser Arbeit vorgestellten Thesen und Reflexionen können im 

Rahmen des DaF-Unterrichts an den Gymnasien und anderen Mittelschulen verwendet 

werden. Es ist auch möglich, aus dieser Arbeit bei der Vertiefung des Interesses der 

Schüler für deutsche Kinder- und Jugendliteratur zu schöpfen. 

 

Schlüsselwörter: Literatur für Kinder und Jugendliche; Cornelia Funke; Herr der Diebe; 

literarische Analyse; Kinderkrimi. 
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Úvod 

 

Cornelia Funkeová patří k nejznámějším představitelkám německy psané 

literatury pro děti a mládež. V roce 2005 ji časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších 

spisovatelů planety. Její díla se zprvu nedočkala velkého ohlasu, až román Pán zlodějů 

jí přinesl celosvětovou slávu, kterou umocnil úspěch trilogie Inkoustový svět. Pán 

zlodějů je brilantně psanou prózou pro dětské čtenáře zabývající se důležitými sociálními 

tématy. Tato témata a motivy jsou čtenářům představeny v přístupné formě detektivního 

příběhu s prvky fantasy. Tento styl autorčina psaní mě podnítil k výběru tématu této 

bakalářské práce. 

V užším slova smyslu je předmětem zkoumání této bakalářské práce žánrová 

analýza zmíněného románu Pán zlodějů, který v kariéře Cornelie Funkeové tvoří 

zlomový bod. Žánrový předěl pro mě představuje i v kontextu příběhové prózy 

s fantazijními a dobrodružnými motivy určené staršímu dětskému čtenáři. Důležité 

k pochopení románu a k jeho analýze je podle mého názoru také jeho žánrový a tematický 

kontext, tedy paralelně vznikající tvorba pro staršího dětského čtenáře nejen v Německu, 

ale také v zahraničí. Dílčím předmětem zkoumání je tvůrčí poetika autorky a proces, 

kterým se propracovala ke psaní literatury pro děti a mládež. 

Román Pán zlodějů jsem si za účelem analýzy zvolila také proto, že mě zaujala 

jeho literární kvalita, za jejíž stavební kameny považuji nevšedně ztvárněné téma sociální 

nespravedlnosti dětství, které se soustředí zejména na líčení osudů dětí bez domova. 

Společenský apel tématu je navíc umocněn časoprostorem. Ústředním místem příběhu 

jsou Benátky jako místo dýchající legendami a přísliby naplnění dětských přání. Právě 

atmosféra města propůjčuje jinak sociálně kritickému románu s prvky dobrodružné 

literatury nádech fantasy. Dílčím cílem práce je zodpovědět otázku, jakým způsobem je 

spojení těchto literárních prvků funkční. 

Jak už bylo nastíněno výše, má tato práce teoretický charakter a je rozdělena do 

dvou velkých částí. V první části jsou shromážděny základní podklady a informace 
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o románu a jeho čtyřech možných žánrových výkladech. Jedná se tedy o rozbor prvků, 

které by mohly být kritériem pro přiřazení Pána zlodějů ke konkrétnímu subžánru 

románu pro staršího dětského čtenáře. Dílčí část představuje podkapitola věnující se 

literatuře pro mládež, určené především staršímu dětskému čtenáři. Středobodem druhé 

části práce je rozbor díla a žánrová analýza s přihlédnutím k teoretickým poznatkům 

zjištěných studiem odborné literatury a uvedených v předešlé části práce. Vlastní analýza 

se zaměří v první řadě na motivickou výstavbu. Prameny práce jsou v německém jazyce 

a překlady do českého jazyka jsou uvedeny u všech citací v poznámkách pod čarou. 
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1. Uvedení do problematiky literatury pro děti a mládež a základní 

seznámení s žánrem románu pro staršího dětského čtenáře 

 

1.1 Vymezení pojmu literatury pro děti a mládež 

 

 H.-H. Ewers (2005, s. 2) rozumí pod pojmem literatura pro děti a mládež souhrn 

veškeré literatury skutečně konzumované mládeží. Obsah této literatury lze 

charakterizovat jako soubor poselství pro děti a mládež. Literatura pro děti a mládež 

přispívá k mentální, etické a estetické výchově dětí. Dětský čtenář si rozšiřuje slovní 

zásobu, představivost a cit pro jazyk. Literatura také zprostředkovaně podává dítěti 

morální a etické hodnoty a principy. 

Definicí literatury pro děti a mládež je hned několik a záleží na způsobu jejího 

zkoumání. Původně byla literatura pro děti a mládež zkoumána podle záměru autora, tedy 

podle toho, zda autor zamýšlel adresovat své dílo dětskému čtenáři nebo čtenáři 

dospělému. Takto lze literaturu pro děti a mládež rozčlenit na intencionální literaturu 

(texty určené primárně pro děti) a neintencionální literaturu (texty převzaté z literatury 

pro dospělé). 

Druhým možným rozdělením je dělení podle věku cílové skupiny čtenářů. Podle 

tohoto hlediska rozlišuje literární věda knihy pro nejmenší děti, pro mladšího dětského 

čtenáře a pro staršího dětského čtenáře. 

Dětské knihy se odlišují od knih pro dospělé také tím, že obsahují ilustrace. 

V knihách pro nejmenší děti zpravidla převažují ilustrace nad množstvím textu v knize. 

Podle doporučeného věku čtenáře a cílové skupiny postupně ilustrací v knihách ubývá. 
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1.2 Román pro staršího dětského čtenáře 

 

Román je jednou z forem velké epiky. Samotné označení román vzniklo 

až ve středověku, ale samotná epická forma byla známa už v době antiky. Román 

zachycuje události a vztahy mezi lidmi, a tím je uvádí do nejrůznějších situací. Román, 

jak jej chápeme dnes, podává výpověď o jedinci („hlavním hrdinovi“), který je zobrazen 

ve svých vztazích ke společnosti a ve svém vývoji. (Hrabák, J., 1981, s. 8). Autor musí mít 

námět, vytvořenou fabuli, a tomu musí podřídit děj románu (syžet). Stěžejním pilířem 

každého románu je vypravování, velmi důležitá je také charakteristika. Román se 

zaměřuje na osud hlavního hrdiny (nebo hlavních hrdinů) a vedlejších hrdinů. Termín 

„hrdina“ není úplně přesný. S hrdinstvím jsou spojovány především kladné vlastnosti, ale 

žádná hlavní postava není vždy a za všech okolností výhradně kladná. Hlavní hrdina, 

který by byl nositelem výlučně dobrých vlastností, by působil na čtenáře uměle 

a nepřirozeně.  

Romány nejsou o hrdinech. Jsou o nás. Román je literární forma, která se v Evropě zrodila 

současně se střední třídou – s lidmi, kteří měli své drobné živnosti a majetek a nebyli ani rolníci, ani 

šlechticové. Román se vždy zaměřoval na střední třídu. (Foster, T. C., s. 274). 

Román pro staršího dětského čtenáře je vždy příběhovou prózou. Tuto prózu 

můžeme dále členit do čtyř větších skupin. První skupina obsahuje prvky buďto pohádky, 

fantasy, mýtů nebo kombinaci všech tří s různým poměrem jejich zastoupení. Tato 

skupina románů zažívá v současnosti mezi dětskými čtenáři značný rozmach. Další 

skupinu tvoří próza s prvky společenské kritiky, která je ale staršímu dětskému čtenáři 

předkládána většinou v odlehčenější formě, než jak je tomu u sociálně kritických románů 

pro dospělé. Třetí podskupinu prózy pro staršího dětského čtenáře charakterizují prvky 

historického románu. Takovým nejpoužívanějším prvkem mezi spisovateli je umístění 

děje a postav do určitého období v minulosti, nejčastěji do středověku.  Čtvrtou skupinou 

jsou romány s prvky cestopisné literatury. Tyto romány byly velmi populární v době, kdy 

většina společnosti z politických či ekonomických důvodů neměla možnost cestovat. Za 

takových podmínek se mládež seznamovala se zvyklostmi a kulturou v cizích zemích 

hlavně prostřednictvím knih. 
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2.   První seznámení s analyzovanou prózou 

 

 Román Pán zlodějů se odehrává v Benátkách, kam po smrti svých rodičů utečou 

dva bratři, dvanáctiletý Prosper a pětiletý Bo. Utíkají od své tety Esther, která chce Boa 

adoptovat a staršího Prospera poslat do internátu. 

V Benátkách se chlapci přidají ke skupině dětí bez domova, jejichž vůdcem je Scipio, 

asi čtrnáctiletý chlapec, který si nechává říkat Pán zlodějů. To proto, že živí děti, o které 

se stará, z prostředků za drobné loupeže, na něž mu děti přes den obstarávají tipy.  Esther 

se podaří chlapce vysledovat a v Benátkách si najme soukromého detektiva Victora, aby 

sourozence našel. 

Detektivní zakázku dostanou i děti, když mají vypátrat a ukrást křídlo, které pochází 

ze sochy lva na starém dřevěném kolotoči, o němž vypráví jedna z benátských legend. 

Kolotoč podle této legendy dokáže přenášet každého, kdo se na něm sveze, v čase, jenž 

je vymezen jeho osobním životem. Po jízdě na kolotoči se každý může stát znovu dítětem, 

či najednou zestárne. Z těchto náznaků témat a motivů vyplývá, že v příběhu jsou 

zakomponovány prvky detektivního, dobrodružného románu a fantasy, a to vše na pozadí 

sociální kritiky dětství. 

 

2.1 Románové subžánry vyplývající z dějové linie Pána zlodějů 

 

V této podkapitole nejsou uváděny charakteristiky jednotlivých románových subžánrů, 

ale pozornost je věnována jen základním vybraným prvkům, které jsou podstatné právě 

pro román Pán zlodějů1. Tuto podkapitolu pojímám jako žánrový popis; reflexi směrem 

k představovanému románu a žánrové analýze uvádím až v kapitole 4.4. Uváděné 

charakteristiky doplňuji některými příklady konkrétních děl. Při výběru těchto děl se 

řídím příklady světové literatury pro děti a mládež, které jsou dnes považovány za 

                                                           
1 Rozsah bakalářské práce neumožňuje širší zmapování historického vývoje románu a všech jeho 
subžánrů. 



12 
 

klasická díla, a dále se soustředím na německy psanou literaturu poslední třetiny 

20. a začátku 21. století. 

 

 Dobrodružný román  

Dobrodružný román je prózou psaný epický příběh s dobrodružnou tematikou. Je 

charakteristický mnohotvárností kompozice a stylu. Mívá hlavní dějovou linii 

a několik paralelních linií. Důležitá je postava vypravěče, kterou může být například 

nezúčastněný pozorovatel, komentátor děje nebo jedna z postav díla. Dobrodružný 

román můžeme označit jako tvorbu, která umožňuje dětskému čtenáři identifikaci 

s úspěšným hrdinou a s prostředím, které dítě nezná z vlastní zkušenosti. Toto 

prostředí působí na dítě exoticky, a to buď v čase, nebo prostoru. Dobrodružná 

literatura je tvorba, která svým dějovým vypětím umožňuje dětskému čtenáři 

dosazení sebe sama na místo úspěšného hrdiny nebo do dějového prostředí. Prostředí 

je exotické pro čtenáře hlavně tím, že ho nezná z vlastní zkušenosti. Jedná se tedy 

většinou o místa v cizích zemích, například džungle, opuštěný ostrov nebo poušť. 

Další možností je situování románu do minulosti (pravěk, středověk).  

Dobrodružná próza bývá v literární teorii dokládána nejčastěji díly, ve kterých 

rysy dobrodružnosti jasně vynikají, a tedy u nich nelze žánrovou kategorizaci 

zpochybnit. Díky tomu nebývají v teorii literatury s dobrodružnými romány téměř 

žádné problémy. Svůj podíl na tom má také skutečnost, že dobrodružná próza 

po dlouhou dobu nepředstavovala oblast dostatečně pozoruhodnou, aby byla 

důkladněji prozkoumávána. Jistá přezíravost zde ale byla oprávněná, jelikož 

společensky významná díla v kategorii literatury dobrodružné v podstatě nevznikala. 

Byl tak vytvořen předsudek, že dobrodružná literatura nemůže dosahovat vysoké 

kvality. Z důvodu této negativní premisy docházelo k zařazování jednoznačně 

dobrodružných, avšak kvalitních děl do jiných žánrových kategorií, například některé 

romány Julese Verna bývá stále označováno jako literatura vědecko-fantastická, či 

romány Alexandre Dumase, které jsou klasifikovány jako historické romány. 
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Podle Kind und Jugendlicher als Leser (Maier, K. E., 1988, s. 162) lze 

dobrodružnou literaturu rozdělit do několika podskupin: Robinsonády, cestopisně 

orientované dobrodružné romány, námořnické příběhy, historicky orientované 

dobrodružné romány, indiánské příběhy, dobrodružné příběhy se zvířaty, detektivní 

romány a utopické (fantastické) romány. 

V současnosti se v německy mluvících zemích tomuto žánru věnuje mnoho 

autorů, například autorka Sonja Kaiblinger (Děsivý Harry2) nebo autor Frank 

Schmeißer (Die Legende von Drachenhöhe). 

 

 Detektivní román 

Detektivní román má ve svém středu zejména zločin. Napínavý a především 

zábavný děj tvoří vysvětlení tohoto zločinu a jeho následků (Daubert, H. et al., 2012, 

s. 336). Důležitý je také popis metody, kterou je odhalován viník. Největší rozmach 

nastal v době pozitivismu, kdy byly na vrcholu exaktní vědy. Zájem o objevování 

příčin se projevil i v literatuře. Detektivní román je vlastně rozvedená hádanka, 

rozvedená tím, že se její řešení stále oddaluje. Je to řešení rovnice, která má mnoho 

neznámých (Hrabák, J., 1981, s. 248). 

Hlavní hrdina detektivního románu ale neměl ve všech zemích stejnou podobu. 

Spisovatelé Francie a Německa používali za řešitele zločinů příslušníky policie. 

Naopak ve Velké Británii vznikl trend řešitele – soukromého detektiva, který není 

vázán předpisy tolik jako policejní inspektor. Nejslavnějšími detektivy jsou Sherlock 

Holmes od sira Arthura Conana Doyla a Hercules Poirot, který řešil zločiny 

v románech Agathy Christie. 

Detektivní román je jednoznačně nejproduktivnější žánr v prózy pro dospělé. 

Příběhy s kriminální zápletkou plní pulty knihkupectví několika tituly měsíčně již 

několik let. Podle jednoduché logiky (co je úspěšné u dospělých, to může být úspěšné 

i u mladších čtenářů) začali v minulém století spisovatelé svoje detektivní romány 

                                                           
2 V jazyce originálu Scary Harry. 



14 
 

či povídky adresovat mládeži a dětem. Ne všechny tyto intence se setkaly s úspěchem, 

ale mezi nejúspěšnější lze zařadit tyto autory: Erich Kästner (Emil a detektivové, 

1928), Astrid Lindgrenová (Kalle Blomkvist, 1946-1953), Enid Blytonová (Správná 

pětka, 1942). 

Detektivní romány pro mládež se liší od klasických detektivních románů 

především tím, že zločiny v nich řešené nejsou zpravidla nikdy vraždy. V těchto 

románech se jedná spíš o krádeže nebo záhadná zmizení lidí. Dalším rozdílem je, 

že hlavní úlohu hrají děti a to většinou v roli vyšetřovatelů. Dospělé postavy plní role 

záporných nebo vedlejších postav. 

 

 Román žánru fantasy 

Na přelomu 20. a 21. století je fantasy žánr velmi oblíbený. Na knižním trhu se 

objevuje mnoho různorodých prací. Autoři píší nejčastěji několikadílné fantasy série. 

Existují fantasy knihy jak pro dospělé, tak pro mládež. Tento žánr propagují také 

komerčně úspěšné filmové adaptace knih, například filmové trilogie Pán prstenů a Hobit 

(knižní předlohy od J. R. R. Tolkiena) nebo oktalogie Harry Potter (předlohy od J. K. 

Rowlingové). Na pozadí fantasy stojí zejména nadpřirozené, neskutečné, mýtické 

a kouzelné prvky a osoby. 

Knihy J. R. R. Tolkiena, J. K. Rowlingové či C. S. Lewise byly primárně určeny 

dětem. Postupem času se ale stávají populárními také mezi dospělými, a to především 

díky probíhajícímu rozmachu tohoto žánru. Tento literární žánr může podporovat 

kreativitu a představivost dětí. Dokonce i závažná témata jako smrt a ztráta mohou být 

zde vysvětleny snadněji. I přes to ale patří fantasy literatura do kategorie 

tzv. substandardního čtiva, tedy lehké četby, která čtenáře nijak nepoučuje. Podle svých 

odpůrců, kterých je mezi literárními kritiky celá řada, je fantasy žánr jakousi triviální 

literaturou, která se snaží naopak zatlačit sociální, společenské a politické otázky do 

pozadí. V některých dílech tomu tak opravdu je, ale tato stigmatizace všech knih jednoho 

žánru je nepřesná a zavádějící. 
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Fantasy romány se vydělují ze širší skupiny fantastické literatury. Spojujícím 

prvkem této skupiny jsou fantastické motivy, tedy motivy, které se odlišují od reality. 

Hrdlička (2004, s. 110-111) dělí fantastickou literaturu na satirická díla vysmívající se 

současným lidem či společnosti, utopie či dystopie o uspořádání budoucího světa, 

imaginární cestopisy, magický realismus, kde se prolínají prvky reálné s prvky 

magickými, horory a thrillery s hrůzostrašnými motivy, surrealismus zachycující snové 

představy, odvětví science-fiction zpracovávající soudobé vědecké poznatky, fantasy 

literaturu, kde spolu bojují zosobněné síly dobra a zla, a jiné prózy bez bližšího označení.  

Fantasy romány bývají buďto jednodimenzionální, tedy odehrávající se celým 

dějem ve smyšleném světě, nebo dvojdimenzionální, kdy dimenze vycházející z autorovy 

fantazie je tou dominantnější. Dva světy mohou buďto existovat v symbióze nebo spolu 

jsou ve sporu. Další možností je utajení existence jednoho (většinou toho smyšleného) 

světa před druhým. Typickým příkladem fantasy literatury jsou romány J. R. R. Tolkiena 

Hobit (1937) a trilogie Pán prstenů (1954). Boj dobra a zla je hlavním tématem celého 

příběhu. Pochopení nově stvořeného světa, jeho fungování a postav je pro čtenáře 

prožitkem velmi důležitým pro pochopení hlavního tématu. 

Ve fantasy literatuře se, jak napovídá název odvětví, uplatňuje v největší míře 

fantazie. Fantazií jsou myšleny představy, které se nějakým způsobem odchylují 

od současné skutečnosti. V první řadě je důležitá fantazie autora, který se snaží vymyšlené 

nerealistické prvky vysvětlit a popsat v příběhu takovým způsobem, aby tento popis 

mohla čtenářova fantazie zpracovat a daný prvek si představit v podobě co nejpodobnější 

té autorově původní představě. Složitý svět umožňuje recipientům zapojit do děje i vlastní 

imaginaci a vytvořit prostor pro zrovnoprávnění i jejich subjektivně prožívaných příběhů 

(Urbanová, S., s. 245). Tedy čtenář si může představit svět trochu odlišně podle vlastních 

představ. 

V Německu se fantasy literatura objevuje hojně na konci sedmdesátých let 20. 

století. Jednalo se o nejoblíbenější prostředek k odcizení od stávající reality a skutečných 

událostí. Za nejvýznamnější představitele německy psané fantasy literatury jsou dnes 

považováni Michael Ende a Cornelia Funkeová. 
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 Společenský (sociálně kritický) román 

Společenské (sociální) romány mají široký záběr. Pojímají celou společnost a řeší 

sociální otázky, předně otázky chudoby, nezaměstnanosti, péče o děti a nemocné lidi. 

Snaží se vykreslit určitý společenský problém v pravém světle. Společenský román je 

většinou kritikou dané společnosti, její morálkou a zažitých předsudků. Také se často 

zaobírá vztahy v rodině a problémy, které v rodině mohou nastat. 

Oblíbenými tématy jsou rozvody rodičů, zneužívání dětí, úmrtí jednoho nebo 

obou rodičů a následná péče o sirotky, sociální a národnostní konflikty, válka, 

ekonomická krize a s ní spjaté problémy. Autoři společenských románů se snaží ve 

svém díle rozebrat problémy, které jsou v dané době v jejich společnosti nejpalčivější. 

Ve 20. století se společenský román zaměřoval hlavně na tlak sociální a historické 

reality. Hlavní postava v těchto románech je často determinována příslušností k určité 

sociální skupině, v níž jsou důležité společenské konvence, které do jisté míry formují 

a spoluutvářejí životní podmínky hlavní postavy a svět, v němž se pohybuje. 

Někdy se autor pokusí nalézt ve svém románu řešení tohoto problému, ale 

většinou jde hlavně o upozornění na fakt, že tu onen problém je, a že je třeba ho řešit. 

Pro mládež jsou určeny například romány Když přijde štěstí, musí se mu nabídnout 

židle3 (Mirjam Pressler, 1998) nebo Lady punk (Dagmar Chidolue, 1985). 

                                                           
3V jazyce originálu Wenn das Gück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen. Překlad tohoto titulu 

pochází od autorky této práce, Anety Hvězdové. 
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3. Cornelia Funkeová – život a dílo 

 

Tato kapitola představuje vybrané momenty ze života a díla Cornelie Funkeové. 

Jakožto světoznámé autorce je Cornelii věnována kapitola v téměř každém slovníku 

německy píšících autorů pro děti. Autorka má také své vlastní webové stránky, na kterých 

lze dohledat poměrně podrobné informace o jejím životě, knihách a projektech, jichž se 

účastní. Také zde můžeme najít mnoho zajímavostí, jako například slovníček pojmů k její 

trilogii Inkoustový svět.  

Cornelia Funkeová se narodila 11. prosince 1958 ve městě Dorsten ve spolkové 

zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Je jednou z nejúspěšnějších autorek současné německé 

literatury pro děti a mládež. Studovala na Gymnáziu svaté Uršuly v Dorstenu. Poté 

se přestěhovala do Hamburku, kde získala učitelský diplom na Universität Hamburg. 

Začala pracovat jako vychovatelka a také vystudovala knižní ilustraci. Po ilustrování 

několika knih začala psát své vlastní povídky a romány, protože knihy, které dostávala 

k ilustraci, se jí nelíbily. Ve stejné době pracovala také na scénáři pro televizní seriál 

Siebenstein.  

Svůj první příběh napsala ve věku 35 let, jak sama píše na svých internetových 

stránkách (www.corneliafunke.de). Cílovou skupinou jejích knih jsou hlavně děti staršího 

školního věku, ale napsala několik příběhů i pro mladší čtenáře, například Princezna 

Isabella4, Ztracený vyviklaný zub5 (Kurt, F. et al., 2008, s. 2). Zejména pro dívky je 

určena její série knih Žáby k zulíbání6, která čítá dohromady celkem 4 knihy. Série 

představuje v její tvorbě náznak budoucího úspěchu. Kniha Dračí jezdec7 byla světově 

velmi dobře přijata. 

Roku 2000 vyšel její román Pán zlodějů8, který se stal brzy světovým 

bestsellerem. Román obdržel během let několik národních i mezinárodních ocenění, 

z nichž jsou nejvýznamnější Corine (2003), Kalbacher Klapperschlange (2001), 

                                                           
4 V jazyce originálu Prinzessin Isabella. Román vyšel poprvé v roce 1997. 
5 V jazyce originálu Der verlorene Wackelzahn. První vydání románu vyšlo v roce 2000. 
6 V jazyce originálu Die Wilden Hühner. První díl vyšel v roce 1993. 
7 V jazyce originálu Drachenreiter. Román vyšel poprvé v roce 1997. 
8 V jazyce originálu Herr der Diebe. 
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Evangelischer Buchpreis (2002), Preis der Jury der Jungen Leser (2001), La vache qui lit 

(2000) z Francie, Zilveren Griffel (2004) z Nizozemí. Román Pán zlodějů byl také 

nominován na cenu Deutschen Jugendliteraturpreis.  

Román byl zfilmován v roce 2006. Po tomto zvratu v kariéře začala Cornelia 

Funkeová vydávat během let další úspěšné tituly, například trilogii Inkoustový svět9. 

Knihy Inkoustové srdce10, Inkoustová krev11 a Inkoustová smrt12, tvořící trilogii 

Inkoustový svět, se také dočkaly velmi dobrého přijetí u široké veřejnosti nejen 

v Německu, ale po celém světě a první díl byl i zfilmován v roce 2008. Celá trilogie 

Inkoustový svět i román Pán zlodějů obsahují ilustrace samotné autorky. Všechny tyto 

knihy jsou klasifikovány jako fantasy literatura pro děti. V posledních pěti letech napsala 

Cornelia Funkeová čtyři nové knihy, které ale zatím nesklidily takový úspěch, jako její 

předchozí díla Pán zlodějů, Inkoustové srdce a Dračí jezdec.  

Celkem napsala přes 40 knih a píše stále. Funkeová se v květnu 2005 odstěhovala 

z Německa a žije a píše v Los Angeles, kde bydlí i se svými dvěma dětmi. Tato větší 

blízkost k Hollywoodu jí pomohla při koordinaci natáčení filmových adaptací jejích knih.  

 

3.1  Autorský vývoj Cornelie Funkeové 

 

V roce 2008 vyšla kniha jménem Cornelia Funke – Špionka dětí13 od Hildegunde 

Latsch, kde Cornelia vypráví o svých knihách a rodině a o tom, jak přenáší vlastnosti 

svých příbuzných do knih: [Vater] hat viele seiner Eigenschaften an Meggies Vater Mo 

weitergegeben, seine Ruhe, seinen Humor, seine unaufdringlich fürsorgliche Art. 

(Latsch, H., 2008, s. 14).14 Corneliin otec svým dětem také předčítal. I tuto vlastnost 

přidělila Cornelia Moovi Folchartovi, hlavní postavě v Inkoustovém světě. Ve svých 

                                                           
9 V jazyce originálu Tintenwelt. 
10 V jazyce originálu Tintenherz. Román vyšel poprvé v roce 2003. 
11 V jazyce originálu Tintenblut. V prvním vydání vyšel román v roce 2005. 
12 V jazyce originálu Tintentod. Román vyšel poprvé v roce 2007. 
13 V jazyce originálu Cornelia Funke – Spionin der Kinder. Překlad tohoto titulu pochází od autorky této 

práce, Anety Hvězdové. 
14 Překlad: Mnoho svých vlastností předal Megiinu otci Moovi, svůj klid, svůj humor, své decentní, 

starostlivé způsoby. 
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příbězích se snaží zúročit nejen své zážitky z dětství a povahové rysy členů své rodiny, 

ale i zkušenosti, které nabyla během své práce na speciálním hřišti15 jako vychovatelka. 

Tato práce spolu s jejím pedagogickým studiem jí dali mnoho informací o fungování 

dětské psychiky. Díky nim se dokázala vcítit do dětských hrdinů svých knih a dovedla 

vytvořit patřičně propracované postavy s rozmanitými charakterovými rysy. Také se díky 

předešlé práci s dětmi dokázala více orientovat v příbězích, které děti číst chtějí. 

Cesta k úspěchu nebyla pro Cornelii nijak snadná. Díky práci knižní ilustrátorky 

sice měla dobrý přístup do různých nakladatelství, ale její knihy nebyly kritiky přijímány 

dobře. Než vyšel Pán zlodějů anglicky, dodala už na německý trh přes 20 knih (Latsch, 

H., 2008, s. 55). Tyto knihy byly většinou průměrné, jednodimenzionální příběhy s dívčí 

hlavní hrdinkou. Série knih Žáby k zulíbání představuje v její tvorbě náznak budoucího 

úspěchu. Tato série se dostala i na televizní obrazovky a vydavatelství pro ni zřídilo 

i vlastní webové stránky (www.wilde-huehner.de). Funkeová se zde zabývá obdobím 

dospívání čtyř dívek. O sedm let později, po dvou letech rešerší, příprav a psaní, byl vydán 

Pán zlodějů. Knihu přeložil do angličtiny její bratranec a vydal ji Barry Cunningham 

z nakladatelství The Chicken House. 

První vydání bylo ve Velké Británii rozebráno během dvou dnů (Latsch, H. s. 53). 

I přes tento nepopiratelný úspěch ji literární kritici v Německu nevěnovali valnou 

pozornost a až s příchodem překladů do dalších jazyků a kontraktu na filmovou adaptaci 

začala sklízet slávu i v rodném Německu. Za vrchol její tvorby můžeme považovat období 

mezi lety 2000-2007, kdy napsala nejen Pána zlodějů, ale také Inkoustový svět, jehož 

první část byla také zfilmována. Od té doby píše další knihy, například Monstrum 

z modré planety16 nebo Kde roste štěstí17 (obě 2008), ale žádná nedosáhla úspěchů 

inkoustové trilogie či Pána zlodějů. 

 

                                                           
15 tzv. Bauspielplatz. 
16 V jazyce originálu Die Monster vom blauen Planeten. Překlad tohoto titulu pochází od autorky této 

práce, Anety Hvězdové. 
17 V jazyce originálu Wo das Glück wächst. Překlad tohoto titulu pochází od autorky této práce, Anety 

Hvězdové. 
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3.2  Román Pán zlodějů v kontextu německy psané fantasy literatury pro 

mládež 

 

Romány s fantazijními motivy si v německy psané literatuře pro staršího dětského 

čtenáře a mládež úspěšně budují silnou tradici již několik desetiletí. Jedním z prvních 

významných autorů byl Otfried Preußler (1923-2013), německy píšící spisovatel 

narozený v Čechách, autor velmi populárních příběhů Malá čarodějnice18 a Čarodějův 

učeň19. Zatímco Malá čarodějnice je žánrově spíše pohádkou, Čarodějův učeň již 

vykazuje prvky fantastické literatury. Ve stejné době vyšla kniha spisovatele Jamese 

Krüsse, Tim Tolar aneb Prodaný smích20. Za nejvýznamnějšího autora německé fantasy 

literatury lze bezesporu považovat Michaela Endeho (1929-1995), autora celosvětového 

bestselleru Nekonečný příběh21. Ještě před Nekonečným příběhem napsal Ende knihu 

Děvčátko Momo a ztracený čas22. Obě knihy jsou dvojdimenzionálními romány 

odehrávajícími se jak ve fantazii, tak v realitě. Oba světy se prolínají a ve větší či menší 

míře na sebe vzájemně působí. 

Celosvětový úspěch příběhů Michaela Endeho přilákal k tomuto žánru další 

spisovatele. Několik let poté (r. 1994) vyšel první díl série  Děti kapitána Nema23 od 

Wolfganga Hohlbeina. Během následujících osmi let napsal a vydal Hohlbein dalších 

jedenáct dílů této série, poslední díl Návrat Nautila24 vyšel v roce 2002. I tato série knih 

se setkala s úspěchem. V ČR ale nevydržela obliba těchto knih dost dlouho na to, aby 

byly přeloženy všechny díly (překladu se dočkalo pouze šest knih). V této době si již 

buduje svou pověst první úspěšná spisovatelka tohoto žánru píšící německy, Cornelia 

Funkeová. V trilogii Inkoustový svět (2003-2007, česky 2005-2011) využívá podobně 

jako Michael Ende dvou dimenzí, které se ale v jejím případě prolínají silněji. Ještě před 

touto trilogií jsou důležité dvě její knihy, a to Dračí jezdec a Pán zlodějů. Dračí jezdec 

                                                           
18 V jazyce originálu Die kleine Hexe, 1957. 
19 V jazyce originálu Krabat. Román vyšel poprvé v roce 1969. 
20 V jazyce originálu Timm Thaller oder Das verkaufte Lachen. První vydání románu vyšlo v roce 1962 
21 V jazyce originálu Die unendliche Geschichte. Román vyšel poprvé v roce 1979. 
22 V jazyce originálu Momo. Román vyšel poprvé v roce 1973. 
23 V jazyce originálu Kapitän Nemos Kinder. 
24 V jazyce originálu Die Rückkehr der Nautilus. 
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využívá hlavně mýtické a pohádkové motivy (draci, elfové, šotci). Proti tomu Pán zlodějů 

obsahuje kouzelných prvků daleko méně. 

V České republice málo známou, ale přesto úspěšnou spisovatelkou je Kirsten 

Boieová. Její knihy vycházejí v Německu od roku 1985. V oblasti knih s fantazijními 

motivy je z její tvorby nejdůležitější dílo Alhambra (2007), kde Boieová využívá motiv 

posunu v čase. V současnosti je na vrcholu popularity autor Markus Heitz píšící čistě 

fantasy literaturu. Heitz se odklání od svých německy píšících předchůdců a nevytváří si 

úplně nové vlastní světy, ale navazuje spíš na britskou tradici a mýty o trpaslících a elfech. 
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4. Analýza románu 

 

Následující kapitoly jsou věnovány analýze románu Pán zlodějů. Po úvodním 

představení dějové linie románu představím hlavní rysy a znaky díla, jeho časoprostor. 

Dále se zaměřím především na charakteristiku dětských postav, protože jsou nejen 

hlavními nositeli děje, ale jejich chování a jednání vykazuje znaky určitých žánrových 

forem. Další bod analýzy představují jazykové prostředky, které autorka v románu 

použila v největší koncentraci. 

 

4.1  Dějová linie románu Pán zlodějů 

 

První, s kým se v románu čtenář setká, je Victor Getz. Victor je soukromý detektiv 

působící v Benátkách, který většinou hledá ztracené psy nebo tašky. Navštíví ho německý 

pár, Esther a Max Hartliebovi, kteří ho žádají o nalezení svých dvou synovců, Bonifazia 

a Prospera. Jejich matka zemřela a Hartliebovi by si chtěli vzít mladšího Boa do 

pěstounské péče, zatímco staršího Prospera chtějí svěřit do sirotčince. Jejich synovci ale 

nechtěli žít odděleně a utekli od svého dědečka v Hamburku. Hartliebovi jsou 

přesvědčeni, že chlapci spolu utekli z Hamburku právě do Benátek, protože jim jejich 

matka před svou smrtí o tomto městě stále vyprávěla různé fantastické historky. Již 

kontaktovali místní policii, ale ta chlapce nenašla a od jejich útěku uplynulo již osm 

týdnů. Victor zprvu váhá, ale protože nechce, aby se dvě děti zbytečně toulaly ulicemi 

v době, kdy přichází zima, případ přijme. 

Hartliebovi se ve svém odhadu nezmýlili. Jejich synovci ve věku pět a dvanáct let 

opravdu utekli vlakem do Benátek, kde se přidali ke skupince dětí-sirotků bez domova. 

Skupinka, teď už čítající pět dětí, přespává v opuštěném kině a stará se o ně Pán zlodějů, 

chlapec jménem Scipio. Scipio, který není o mnoho starší než Prosper (přesný věk není 

znám, cca čtrnáct let), se vždy v noci připlíží do kina v karnevalové masce s uloupenými 

věcmi, které pak další den děti prodají nepoctivému vetešníkovi jménem Ernesto 

Barbarossa. Za obdržené peníze děti kupují převážně jídlo a hygienické potřeby. Skupinu 
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tvoří kromě Boa a Prospera ještě Vosička, dívka s útlým pasem a dlouhými vlasy, Riccio, 

hubený chlapec menšího vzrůstu s rozježenými vlasy, a Mosca, černošský chlapec, který 

i když nebyl nejstarší, byl ze všech největší a nejsilnější.  

Jednou při návratu z prodeje lupu Prosper s Ricciem omylem vrazí do Victora, 

kterého sice neznají, ovšem on pozná je a snaží se je chytit. To se mu nedaří, ale aspoň 

už si může být jistý, že Prosper a Bo jsou opravdu v Benátkách. Začíná tedy plánovat, jak 

by je našel, a rozhodne se vyčkávat na náměstí svatého Marka, protože podle místního 

přísloví každý, kdo kdy vešel do Benátek, někdy vkročí právě na toto náměstí. Další den 

stráví pozorováním náměstí a opravdu tam oba chlapce spolu se zbytkem skupiny spatří.  

V té době děti dostávají přes vetešníka Barbarossu nabídku na velmi dobře 

zaplacenou loupež. Barbarossův klient, který tuto nabídku Pánovi zlodějů přes děti 

vzkázal, touží po starém dřevěném křídle, které je teď majetkem jedné ženy, Idy 

Spaventové. Tento klient se nechává nazývat Conte (italsky hrabě) a za ukradení křídla 

nabízí Scipiovi pět milionů lir. Scipio nabídku přijme. Celé toto jednání probíhá v bazilice 

svatého Marka a jsou přítomni kromě Scipia a Conteho jen Prosper a Mosca, zbytek dětí 

čeká venku na náměstí. Tam také sleduje dění Victor a děti objeví. Využije Prosperovy 

nepřítomnosti a dá se do řeči s Boem, který mu neopatrně prozradí, že spolu s ostatními 

dětmi přespávají v prázdném kině. Děti se Victorovi znovu ztratí a on si myslí, že se Bo 

nejprve jen tak vychloubal, ale později se i přes své pochybnosti rozhodne tuto stopu 

prozkoumat. 

 Scipio se zatím spolu s ostatními začíná připravovat na loupež křídla. Victor 

mezitím zjistí jména dvou zavřených kin, v jednom je prázdno, druhé nemůže najít, a tak 

vyhledá jeho majitele, dottora Massima, aby se zeptal na adresu. Vymyslí si historku o 

novinovém článku, aby měl důvod se po adrese ptát. Dottor Massimo je vlivný a bohatý 

muž přísného vzezření. Během Victorovy návštěvy se rozčilí na svého syna, kterého 

Victor pozná. Je to totiž Scipio. Scipio Victorovi uteče a varuje ostatní, že je jim detektiv 

na stopě. Když Victor dorazí do kina, myslí si, že už všichni utekli. V kině jsou matrace, 

vařič, kamínka a další věci svědčící o tom, že zde děti opravdu žijí. Před oponou se objeví 

Bo, Victor se ho snaží chytit, ale přehlédne ostatní, kteří se na něj ze tmy vrhnou, svážou 

ho a s hadrem v ústech ho zamknou na bývalém záchodě.  
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Večer před loupeží se ale děti díky Victorovi dozví, že Scipio není dítě bez 

domova, jako ony, ani zloděj. Scipiův otec je majitelem zavřeného kina Stella a všechny 

věci, které Scipio vydával za lup z benátských paláců, byly nepoužívaným majetkem jeho 

vlastní velmi bohaté rodiny. Děti jsou na Scipia naštvané a musí z kina utéct. Zároveň se 

rozhodnou, že dřevěné křídlo pro Conteho ukradnou sami, aby za ně dostaly odměnu. 

Vyrazí do domu Idy Spaventové ještě té noci. Prosper se nechce účastnit loupeže, ale 

protože Bo utekl s ostatními, tak mu nic jiného nezbývá. V Casa Spavento (dům 

Spaventových) se děti potkají se Scipiem, který chce křídlo ukrást podle původní dohody, 

a všechny je objeví majitelka Ida. Tu zaujme, že děti nejdou po penězích, ale že chtějí 

dřevěné křídlo. Nechá si vše odvyprávět a zároveň dětem poví příběh starého kolotoče, 

ze kterého křídlo pochází. Kolotoč daroval jeden z benátských šlechticů 

sirotčinci Milosrdných sester před dávnou dobou a tehdy se povídalo, že má kouzelnou 

moc – dokáže dělat z dětí dospělé a naopak. Po krátké době byl ale kolotoč ukraden a na 

pozemku sirotčince se našlo pouze křídlo, které předtím patřilo dřevěné figuře lva. 

Ida křídlo našla na půdě sirotčince v době, když tam bydlela, a sestry jí ho nechali. Stala 

se slavnou fotografkou a snaží se sirotčinci finančně vypomáhat. Ida se rozhodne, 

že dětem křídlo nechá, ale jen tehdy, když bude moci jít na předání s nimi, aby mohla 

vidět kolotoč. Je totiž jasné, že kdo chce křídlo, má i lva, a tedy celý kolotoč. Děti souhlasí 

a zároveň mezi sebou a Scipiem uzavřou dočasné příměří. Na předání, které má 

proběhnout na laguně za městem, jednou všichni kromě Vosičky a Boa. Děti dostanou 

tašku plnou peněz a Conte dostane své křídlo. Pak ale Conteho loď pronásledují až na 

ostrov Isola Segreta, Tajemný ostrov. Jsou zpozorováni a někdo z lodi po nich vystřelí, 

a tak se dají na útěk. 

 Když dorazí zpět do města, jde Ida k sobě domů, Scipio také a děti do kina. Tam 

ale nikdo není. Vydají se je hledat na předem smluvené nouzové místo, ale když tam 

nikoho nenajdou, vyrazí Prosper ihned za Victorem, protože si myslí, že to on vyzradil 

jejich úkryt. Scipio mezitím dorazí domů, kde je policie s Vosičkou. Ta stihne Scipiovi 

říct, že Bo je u své tety. U Victora zatím ostatní zjistí, že Victor je neprozradil a že peníze, 

které dostali, jsou falešné. Také si poslechnou vzkaz od Ester, že Boa našla policie díky 

tipu někoho ze sousedství kina a že dívka, která byla s ním, je v rukou policie. Prosper 

odejde, aby byl sám, a Mosca a Riccio spolu s Victorem jdou do kina Stella pro své věci, 
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které chtějí odnést k Idě. Ta jim totiž minulou noc nabídla pomoc, kdyby ji v budoucnu 

potřebovali. Společně zjistí, že Vosička je v sirotčinci Milosrdných sester a Ida se 

rozhodne vydávat za její kmotru. Spolu s Victorem dostanou Vosičku ze sirotčince. 

V noci přijede k Idě Scipio na člunu a s Prosperem se vydají na ostrov Isola Segreta. 

Chtějí buďto pravé peníze místo falešných, nebo svezení na kolotoči, pokud je opravdu 

kouzelný. Na ostrově je chytí dívka se dvěma velkými dogami a zavře je do bývalé stáje.  

Druhý den ráno je předvede před Conteho, který se ale stal malým chlapcem. 

Vysvětlí jim, že není ani hrabě, ani bohatý. Jeho přáním bylo zprovoznit kolotoč, aby se 

mohl stát znovu malým chlapcem a mohl si znovu užít dětství. Svezení na kolotoči pro 

něj bylo řešením osobního života. Z toho důvodu nabízí Scipiovi a Prosperovi, že je nechá 

svézt se na kolotoči. Scipio neváhá a nasedá, Prosper si to ale rozmyslí. Když Scipio 

vyskočí z kolotoče, je z něj dospělý muž velmi podobný otci. Ve stejnou dobu se na 

ostrově objeví Barbarossa, otráví dogy a chce vidět to, co Pán zlodějů pro hraběte ukradl. 

Scipio se vydává za svého otce a přiměje Barbarossu, aby se svezl na kolotoči, ten se ale 

během jízdy vyděsí a ve snaze kolotoč zastavit přelomí jedno lví křídlo. Když sleze dolů, 

je mladší než Bo. Křídlo se už nedá opravit, a proto všichni zůstanou tak, jak jsou. Scipio 

a Prosper odvezou Barbarossu zpět na pevninu a rozhodnou se vzít ho na jednu noc k Idě.  

 V době, kdy byl Prosper na ostrově se Scipiem, utekl Bo od Ester. Tu vykázali za 

Boovo chování z hotelu a volala Victorovi, že už svého synovce nechce, i kdyby byl 

nalezen. Victor se rozčílí, že chlapec běhal dvě hodiny po městě sám, a jde rovnou do 

kina, kde Boa najde. Odnese ho k Idě, ale tam zjistí, že Prosper zmizel. Druhý den jdou 

všichni Prospera hledat. Když se bez úspěchu vrací k Idě, sedí Prosper v kuchyni 

s dospělým Scipiem a zmenšeným Barbarossou. Scipia napadne, že by Barbarossa se 

svým snobským chováním mohl být vhodným dítětem pro Ester. Ida s Victorem 

a Barbarossou sehrají pro Ester představení, které dopadne tak, že o tři dny později Ester 

Barbarossu opravdu adoptuje a odlétá s ním domů do Hamburku. Prosper, Bo a Vosička 

zůstanou u Idy. Mosca a Riccio se chtějí dál starat sami o sebe, a tak si najdou opuštěné 

skladiště, Mosca začne pracovat pro jednoho rybáře na laguně. Scipio začne pracovat pro 

Victora jako jeho asistent a zvolí si nové jméno: Scipio Fortunato, tedy Scipio Šťastný. 
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4.2  Rozbor díla 

 

Pán zlodějů je jednodimenzionální román odehrávající se v současnosti na reálně 

existujícím místě. Celý příběh prostupuje princip kontrastu: Hamburk versus Benátky, 

Victor versus Barbarossa, Scipiovy krádeže versus jeho osobní kouzlo, milosrdná versus 

krutá stránka Estheřiny povahy, profesní etika versus lidský přístup Victora. 

 

4.2.1  Časoprostor románu 

Děj románu se odehrává v současné době v určitém, reálně existujícím prostředí, 

a tím je italské město Benátky. Město zde figuruje jako symbol bezpečného místa, kde 

chlapce jejich teta nenajde. Benátky jsou vyhlášenou turistickou destinací, turisté sem 

jezdí buďto na jediný den, nebo na několikadenní pobytové zájezdy. Taky se zde konají 

různé mezinárodní akce, tradiční benátský karneval a mnoho dalšího, takže město je 

v podstatě pořád plné lidí. Díky tomu se zde také několik dětí bez domova snadno ztratí 

a přehlédne. Nejen díky davům turistů a místních obyvatel, ale i díky množství úzkých 

uliček, které jsou pro Benátky typické, se zde děti cítí skrytě a bezpečně. Davy turistů jim 

také umožňují kapesní krádeže, kterými se Riccio, Mosca a Vosička živili, než se o ně 

začal starat Scipio. 

Městu je v románu připisována magická atmosféra. Tuto myšlenku v dětech 

vzbudila jejich matka, když jim o Benátkách vyprávěla, a dále ji podpořil samotný 

prožitek z pobytu zde. Benátky jsou plné předmětů, které chlapci z Hamburku neznali, 

například gondoly s figurkami mořských koníků na přídi, karnevalové masky, papírové 

vějíře, ale hlavně okřídlení kamenní lvi. Okřídlený lev je symbolem svatého Marka, který 

je patronem Benátek od 9. století, a tudíž je k vidění na domech a sloupech po celém 

městě. 

Při osobní návštěvě města si lze všimnout nejen v příběhu vyzdvihovaných 

okřídlených lvů a kanálů zrcadlících sluneční či měsíční světlo. Benátky jsou totiž také 

městem s oprýskanou omítkou, která neodolala vlhkosti a záplavám. Je zde 

velké množství odpadků v kanálech a mnoho turistů, kteří odhazují odpadky kamkoliv. 
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Tyto atributy města nejsou v románu vylíčeny, a proto mohou Benátky na čtenáře působit 

nereálně, až vysněně. 

Hlavní roli hraje v celém příběhu kino, ve kterém děti bydlí. Je staré, dlouho 

zavřené a chátrá. Jmenuje se Stella, což v italštině znamená hvězda, a proto jej děti 

přejmenovali Hvězdná skrýš. Na staré purpurové oponě jsou vyšity malé zlaté hvězdy. 

Děti zde mají matrace na spaní, malá kamínka a vařič, které jim obstaral Scipio. Dále zde 

mají osobní věci, například Vosička mnoho knih, Riccio komiksové sešity a plyšová 

zvířátka, Mosca bednu s nářadím a rybářské náčiní. Děti se zde cítí bezpečně, kino pro ně 

představuje domov. 

Jméno kina nezvolila autorka náhodně. Hvězda je po celém světě chápána jako 

pozitivní symbol, v evropském kontextu hlavně jako symbol naděje. Davidova hvězda 

symbolizuje pro Židy souhvězdí, pod kterým přijde na svět Spasitel. Betlémská hvězda 

dovedla podle Bible svaté tři krále k místu narození Ježíše Krista. Hvězdami či 

hvězdičkami je označována kvalita hotelů či restaurací, ale také představuje vojenskou 

hodnost. V tomto románu představuje Stella (hvězda) místo, kde jsou děti v bezpečí. 

 

4.3  Postavy románu 

 

 Všechny postavy, které se účastní pátrání po kolotoči, v čele se Scipiem, 

Prosperem, Boem i Victorem, jsou nositeli děje. Postavy románu nejsou archetypální. 

Díky tomu žádná z nich nepůsobí plasticky a charaktery jsou věrohodné. Čtenář snadno 

uvěří, že stejně jako některá postava románu by se zachoval v dané situaci i reálně žijící 

člověk. Prostřednictvím vlastností a jednání postav vyjadřuje autorka nejen děj příběhu, 

ale také primární a sekundární poselství určené čtenářům. Právě proto je jim věnována 

tato rozsáhlá kapitola. 
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 Prosper 

Prosper je hlavním hrdinou knihy. Význam jména je „obdařený štěstím“.25  

Prosper je dvanáctiletý chlapec s tmavými vlasy, na svůj věk adekvátně vysoký, často se 

mračí. Na svůj věk se chová velmi vážně a rozumně. Uvědomuje si, že je moc mladý na 

to, aby se o svého bratra mohl oficiálně starat, ale stále se v něm projevuje dětská naivita, 

když se rozhodne postavit se tetě a strýci a utéct s Boem do Benátek. Má silné morální 

zásady. Staví se proti krádežím, ale uchýlil se k nim proto, aby jeho mladší bratr co 

nejméně strádal. Má silný vztah k bratrovi, protože je jediný, kdo mu zbyl, a proto se od 

něj nechce odloučit. Když jim ale v Benátkách dojdou peníze a na ulicích začne být zima, 

je Prosper ochoten jít se na policii udat. Toto Prosperovo rozhodnutí ukazuje jeho 

nesobectví. I když se nechce od bratra odloučit a odejít do internátu nebo sirotčince, je 

ochoten toto podstoupit, aby tím zajistil Boovi lepší prostředí, než je vymrzlá benátská 

ulička. Když Prosper dostane možnost svést se na kolotoči a stát se starším, neudělá to. 

Sice by se pak mohl stát Boovým opatrovníkem, ale nově vzniklý věkový rozdíl by od 

sebe bratry odcizil.  

 

 Bo (Bonifazius) 

Bo je Prosperův bratr, je mu pět let. V knize je charakterizován jako blond und 

klein, mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht (Funke, 2000, s. 9).26 Bo je neposedný 

a upovídaný. Jeho chování je pro jeho věk typické. Důvěřuje cizím lidem, pokud vypadají 

přátelsky. Věří, že se o něj Prosper dokáže v každé situaci postarat. Raději chce žít na 

ulici se svým bratrem, než aby bydlel u své tety, která nerozumí potřebám dětí a nemá 

smysl pro humor. Najde svůj vzor ve Scipiovi a chce být zlodějem, protože nechápe, že 

se jedná o špatnou věc. Nemá nadhled staršího dítěte, a proto vidí mnoho problémů 

zjednodušeně a cítí se silný, i když není. 

 

                                                           
25 Viz Mandžuková, J, 2010. Jméno jako osud. 
26V českém překladu: „Jeden plavovlasý a drobný, s širokým úsměvem na tváři“ (Funkeová, C., 2003, 

s. 8). 
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 Scipio 

Chlapec z bohaté rodiny, asi čtrnáctiletý. Má tmavé vlasy spletené do krátkého 

copu a není příliš vysoký. Chce vypadat dospělejší, než je, a proto nosí boty na vysokém 

podpatku, na obličeji karnevalovou masku doktora a nechává si říkat Pán zlodějů. Rodiče 

ho přehlížejí a zároveň na něj kladou zbytečně vysoké nároky. Čeká se od něj chování 

dospělého, ale nedostává se mu takové důvěry. Touží být rychle dospělý, aby mohl opustit 

nadvládu rodičů. Vidí sám sebe jako jejich loutku. „Ich brauch sie nicht. Sie sind sowieso 

nie da. Und wenn, dann behandeln sie mich wie ein lästiges Haustier.“27 (Funke, C., 2000, 

s. 202). 

 Scipio začne okrádat vlastní rodinu a z takto vydělaných peněz živit děti ulice, 

u kterých si vydobyde respekt díky falešné identitě zloděje. Jeho jediná a největší touha 

je být samostatný a úspěšný. Trpí nedostatkem otcovy pozornosti a lásky. Chce mu 

dokázat, že je lepší, než si jeho otec myslí. 

Jméno Scipio pochází ze starého Říma a dá se vyložit dvěma způsoby, buďto jako 

konotace k hrdinství (nejslavnější nositel tohoto jména byl římský generál Scipio 

Africanus) nebo otroctví (toto jméno bylo v Africe často používáno jako jméno pro 

otroky)28. Oba tyto významy k románovému Scipiovi svým způsobem patří. Pro děti je 

hrdinou, který si se vším poradí a je samostatný, kdežto ve své rodině se cítí jako nástroj 

rodičů sloužící k naplnění jejich cílů a představ, tedy přeneseně jako otrok. 

 

 Victor  

Victor je první osobou, se kterou se čtenář seznámí. Je zároveň jednou z mála 

dospělých postav románu. Svým vzhledem nijak nevyniká, nepěstuje si knír ani vousy, 

aby mohl v rámci maskování použít vousy falešné. Není žádný sportovec a někdy má 

tendence stěžovat si sám sobě na svůj věk a špatnou fyzickou kondici. Jeho přesný věk 

není v knize zmíněn. Není rodilý Benátčan, pochází z Anglie, ale v Benátkách bydlí již 

                                                           
27 V českém překladu: „Nepotřebuju je. Tak jako tak tam nikdy nejsou doma. A když, tak se mnou 

zacházejí jako s obtížným domácím zvířátkem.“ (Funkeová, C., 2003, s. 146). 
28 zdroj: www.thinkbabynames.com/meaning/1/Scipio. 
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přes 15 let. Jeho byt se nachází v San Polo, jedné z nejstarších městských částí Benátek. 

Jméno Victor je odvozeninou z anglického slova victory, vítězství. Jméno Victor tedy 

znamená vítěz. Jméno je pro Victora Getze příznačné, protože ve své profesi rád vítězí, 

ať už nad lidmi nebo nad osudem. Rád vyhrává tím, že řeší zakázky, které mu zadávají 

jeho zákazníci. 

Své zaměstnání nevykonává z důvodu vidiny velkého zisku, je to spíš soucitný 

člověk, kterému přináší uspokojení nalézání ztracených věcí jiných lidí. Při hledání jedné 

kočky našel i dvě želvy, které se rozhodl si nechat a stará se o ně. Má dobrou paměť na 

obličeje, což při své práci maximálně využívá. 

Victor je jedinou postavou, u které je zobrazen vnitřní monolog. Také se jako 

jediný ve svém monologu zamýšlí sám nad sebou. Sám sebe vnímá nejdříve jako pána 

situace, který splní zadaný úkol. Později se lituje, když ho děti přelstí a vidí sám sebe jako 

oběť. Nakonec u něj dochází ke kolizi mezi vidinou dobře zaplacené zakázky 

a solidaritou, kterou pocítí vůči Prosperovi a Boovi. V tomto aspektu stojí protikladem 

proti Barbarossovi, který by děti okamžitě udal Hartliebovým, pokud by za to dostal 

dobře zaplaceno. 

 

 Vosička (Wespe) 

Štíhlá dívka s hnědými vlasy, které jí sahají až k pasu. Nosí je zapletené do copu. 

Pas má velmi štíhlý, a tak přišla ke svému jménu – Vosička. Má tichý a chraptivý hlas. 

Utekla od rodičů, dle jejích slov proto, „že tam nebylo něco v pořádku.“ Co konkrétně 

nebylo v pořádku, to není v příběhu vysvětleno, ale nejspíš se jedná o domácí násilí. 

Vosičky pravé jméno je Caterina, ale nikomu ho nechce říct ze strachu, že by ji mohli 

policisté vrátit domů. 

 Vosička miluje knihy, které si obstarává většinou v odpadkových koších, kam je 

vyhodí turisté. Ve skupině přijímá typicky ženské role a je Scipiovou pravou rukou 

ohledně organizace skupiny. Určuje priority při utrácení peněz z prodeje lupu a rozděluje 

mezi chlapce práce, jako například úklid kina, vaření nebo nakupování potravin. Život na 

ulici je pro ni únikem ze špatného života u biologické rodiny, ale není to její nejvyšší 
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přání. Netouží po samostatnosti od dospělých jako Scipio nebo Riccio, takže nakonec 

ráda zůstává u Idy Spaventové a nastupuje znovu do školy. 

 

 Mosca 

Mosca je spíš vedlejší postava, svou přítomností v příběhu doplňuje spektrum 

důvodů, proč jsou v reálném světě děti na ulici. Tak jako ostatní o svých rodičích nemluví, 

ale z příběhu vyplývá, že se nemá kam vrátit, je tedy nejspíš sirotek. Mosca je černošský 

chlapec, starý asi dvanáct let, ale vysoký a silný. Moscas Haut war so dunkel, dass Riccio 

immer behauptete, er müsse sich nur in den Schatten stellen und keiner würde ihn je 

wieder finden.29 (Funke, C., 2000, s. 28). Je technicky nejzdatnější. Má rád lagunu 

a rybaření, má vlastní člun. Výraz “mosca“ je jedním z italských výrazů pro mouchu. 

K mouše je přirovnáván většinou někdo otravný nebo velmi slabý. Právě na druhý způsob 

autorka nejspíš narážela, když takto chlapce pojmenovala. Právě proto, že je chlapec ze 

všech nejsilnější, říkají mu všichni naopak Mosca, v žertovném významu. Druhým 

důvodem pro zvolení tohoto jména může být fakt, že Mosca je černošský chlapec 

a většina much má černou barvu. 

 

 Riccio 

Výraz “riccio“ není jméno v pravém slova smyslu. V knize je vysvětleno jako 

pojmenování pro ježečka, volný překlad z italštiny zní kudrnatý. Chlapec si tuto 

přezdívku vysloužil svými vlasy a jinak mu nikdo neřekne. I když se Riccio narodil 

v Benátkách, nemá rád vodu. Zato v ulicích Benátek se vyzná líp než ostatní. Než se 

dostal pod ochranu Pána zlodějů, tak hodně kradl. Je velmi vznětlivý. Rozčílí se na 

Victora za to, že je v kině Stella našel. Soustředí na něj všechen svůj vztek, protože je 

spolu s ostatními přesvědčený, že je Victor vyzradí a oni si budou muset najít novou 

skrýš. Riccio ze všech dětí nejvíc vzhlíží ke Scipiovi jakožto k velkému zloději, a proto 

                                                           
29 V českém překladu: Moskova pleť byla tak tmavá, že Riccio vždycky tvrdil, že Moskovi stačí postavit se 

do stínu a nikdo už ho nikdy nenajde. (Funkeová, C., 2003, s. 20). 
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ho nejvíce zasáhne zjištění, že Scipio žádný zloděj není. Dokonce se kvůli tomu se 

Scipiem popere. 

 

 Barbarossa 

Ernesto Barbarossa je majitel jednoho benátského starožitnictví. Je menšího 

vzrůstu, má kulatý obličej a je velmi zavalitý. Der Rotbart war so dick, dass Prosper sich 

jedes Mal wunderte, mit welcher Behändigkeit er sich durch den vollgestopften Laden 

bewegte.30 (Funke, C., 2000, s. 40). Své vousy si ale barví. Kvůli tomu mu říkají děti 

Rotbart – Rudovous. Jako rudovous lze také z latiny přeložit Ernestovo příjmení. Jméno 

Ernesto znamená čestný a pevný, což se o jeho nositeli říct nedá. Čest rozhodně nepatří 

mezi Barbarossovy vlastnosti a pevnost také ne. Je vtíravý a falešný lichotník, který 

sleduje jen svůj prospěch. Obchoduje jak s legálním zbožím, které prodává turistům za 

přemrštěné ceny, tak i se zbožím kradeným, které má vyšší hodnotu. V takovém případě 

nebere ohled na to, odkud zboží pochází, ani na člověka, který mu ho prodává. Proto také 

odkupuje kradené předměty od dětí. Barbarossa nemá téměř žádné morální zásady, je 

velmi chamtivý, téměř posedlý výdělkem a je mu jedno, jakým způsobem se k penězům 

dostane. Neštítí se ani otrávit dva psi, když se vloupává na ostrov Isola Segreta v domnění, 

že se zde nalézá velmi cenný předmět, který by mohl prodat a tím sám zbohatnout. 

Barbarossův charakter je nejvyhraněnější z celého příběhu. Má samé negativní 

vlastnosti, z nichž nejvýraznější je chamtivost. Dostane se mu možnosti nápravy, když 

sleze z kolotoče s tělem čtyřletého dítěte, ale on tuto šanci nevyužije. I když si ho Esther 

osvojí a Ernesto tak dostane druhou šanci k prožití života, ze svých chyb se nepoučí. 

Dokonce v době strávené v internátě terorizuje spolužáky a krade. V té době si začne říkat 

Pán zlodějů. 

 

 

                                                           
30 V českém překladu: Rudovous byl tak tlustý, že se Prosper pokaždé divil, jak obratně se pohybuje po 

přecpaném obchodě. (Funkeová, C., 2003, s. 30). 
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 Ida Spaventová 

Ida je svobodná, bezdětná žena středního věku. Její věk není v knize přesně určen, 

ale děti jí zpočátku oslovují signoro, až později, když se lépe poznají, jí říkají jménem. Je 

rodilou Benátčankou, která strávila deset let v sirotčinci Milosrdných sester. Když 

sirotčinec opustila, vypracovala se ve velmi úspěšnou fotografku. Sirotčinci dál 

vypomáhá finančními prostředky či sbírkou hraček pro děti, protože zná problémy 

i důležitost této organizace. Stále zůstává v kontaktu s tamějšími sestrami, které jsou Idě 

za její pomoc velmi vděčné. Jméno Ida znamená činorodá, aktivní, což Idu Spaventovou 

přesně vystihuje. Ida neváhá a koná, když je potřeba dostat Vosičku ze sirotčince, nebo 

když chce vidět kolotoč. Není ale zbrklá, vše má promyšlené do detailů. Nejedná tedy 

bezmyšlenkovitě a impulzivně, pouze rychle a efektivně. 

Idin životní příběh působí jako protiváha proti negativním iluzím dětí o dětských 

domovech a sirotčincích. Děti žijí v představě, že sirotčinec je nepřátelské prostředí plné 

nepřátelských lidí, a že pokud zde budou vyrůstat, tak je poté nic dobrého nečeká. Raději 

proto chtějí vyrůstat sami, bez dozoru dospělých. Ida jim ukazuje, že i dítě ze sirotčince 

se může stát úspěšným. 

 Ida vidí, že děti, které se k ní vloupaly, jsou spíš rozpačité a zoufalé, než zlé. 

Proto na ně také nevolá policii, ale rozhodne se povědět jim příběh křídla, které jí chtěli 

ukrást. Když se s dětmi blíže seznámí, nabídne jim také pomoc a nakonec Vosičce, 

Prosperovi a Boovi i domov. Má sice hospodyni, která je u ní každý den, takže osaměním 

nejspíš netrpí, ale děti si zamiluje a nestrpí pomyšlení, že by musely dál žít na ulici. 

 

 Esther Hartliebová 

Teta Prospera a Boa, sestra jejich matky, má blond vlasy, které si hodně lakuje. 

Specifický pach laku na vlasy je u ní výraznější než parfém. Na jejím obličeji je 

nejvýraznější špičatý nos. Nesměje se často, podle Prospera je nabručená, věčně 

hektická31 (Funkeová, C., 2003, s. 14). Je provdaná za Maxe Hartlieba, velmi úspěšného 

                                                           
31 V německém originále: mürrische, ewig hektische […] Tante (Funke, C., 2000, s. 19). 
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obchodníka. Estheřin manžel má velmi vysoké příjmy, takže Esther nemusí pracovat. Oba 

očekávají od dětí racionální chování dospělých. Nerozumí psychice ani potřebám dítěte. 

Jsou zaslepeni konzumním stylem života a uznávají jen materiální hodnoty. 

Esther je rozporuplným charakterem. Její jméno znamená hvězda, jitřenka, zářící. 

Hvězda je symbolem naděje. Esther taková ale není. Zároveň není doslovně zlá, má pouze 

jiné představy o tom, jak by se měly chovat děti. Když potká malého Ernesta Barbarossu, 

který se chová jako zmenšená verze dospělého, probudí se v ní city podobné mateřským. 

Když po letech zjistí, že je Ernesto zlý a chamtivý, opravdu ji to zasáhne. Esther není tak 

necitelná, jak by se mohlo zdát. „Wissen Sie, ich hätte wirklich gern ein Kind, aber […] 

ich habe noch keines gefunden, das mich gern zur Mutter hätte.“32 (Funke, C., 2000, 

s. 373). Esther nebyla na děti nikdy přímo zlá, ale poštvala si je proti sobě tím, že si chtěla 

nechat pouze mladšího a na pohled roztomilejšího Boa. Vytvořila si vůči Prosperovi 

předsudek a podle toho se k němu chovala. 

 

 Rezno 

Renzo je spíše vedlejší postavou románu, ale je pro děj důležitý. V příběhu se 

objeví jako starý, vrásčitý muž, který se nechává oslovovat jako Conte – hrabě. 

Šlechticem ale není, pouze u urozené rodiny v mládí sloužil, a tak se naučil jejich 

způsobům chování a vyjadřování. Renzova přání jsou přesným opakem Scipiových přání. 

Zatímco Scipio je bohatý a chce se stát dospělým, Renzo je chudý a chce být znovu 

dítětem. Chce to hlavně proto, že kvůli službě u Vallaressů přišel o dětství. Renzo má 

velký smysl pro spravedlnost. Proto i když nejdřív zaplatil dětem falešnými penězi, jim 

dá jako náhradu možnost svezení na kolotoči. 

 

 

 

                                                           
32 V českém překladu: „Víte, já bych opravdu ráda měla dítě, ale […] ještě jsem nenašla žádné, které by 

mě chtělo za matku.“ (Funkeová, C., 2003, s. 268). 
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 Vedlejší postavy 

Méně důležitými postavami románu Morosina, Idina služebná Lucia a její manžel 

Giaco. Tyto postavy musí být v románu přítomné, aby děj dával smysl, ale jejich 

charakterové vlastnosti jsou pro širší působení na čtenáře jen slabě významné. 

 

4.3.3  K architektonické výstavbě a jazykovému stylu románu 

 

4.3.3.1  Kompozice 

 

 Kompozice románu je ustálená a celkově funkční. Děj je ucelený a je rozřazen na 

počáteční představení prostředí a postav, zápletku, vyvrcholení, rozuzlení a závěr. 

Jednotlivé složky na sebe plynule navazují bez výraznějších přechodů. 

 

 Motiv33 

Hlavním motivem je osud Prospera a jeho bratra Boa, dvou sirotků na útěku od 

příbuzných. 

V textu se průběžně opakují určité motivy časoprostoru jako legendami opředených 

Benátek, většinou je to okřídlený lev, měsíční či sluneční svit a podzimní počasí, 

nejčastěji ale právě odraz světla ve vodě benátských kanálů. Tausend Lichter spiegelten 

sich auf dem Wasser, die Lichter der Restaurants am Ufer, die Lichter der Gondolen, der 

Vaporetti […]34 (Funke, C., 2000, s. 381). Tyto opakující se popisy dávají čtenáři pocit, 

že Benátky ustavičně září. 

 

                                                           
33 Základním prostředkem rozvoje syžetu v literárním díle se stává až motiv, který považujeme za 

nejjednodušší stavební složku literárního díla. (PETRŮ, E., 2000, s. 102). 
34 V českém překladu: Na vodě se odrážely tisíce světel, světla z restaurací na břehu, světla gondol, jasně 

osvětlená vaporetti,[…] (Funkeová, C., 2003, s. 274). 
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 Téma35 

Téma díla lze shrnout jako život skupiny sirotků v Benátkách z kina Stella. Vedlejšími 

tématy se jeví krádež křídla, Scipiova lež, postava Barbarossy, postava Idy Spaventové, 

postava Victora Getze - detektiva. Tato témata jsou dílem autorčiny fantazie, a dílem její 

zkušenosti z doby, kdy pracovala s dětmi. Lze usoudit, že díky těmto zkušenostem ve 

svém vyprávění zvolila jako dominantní postup vidění světa dětskýma očima. 

Z konfigurace románu je zřejmá velmi dobrá znalost dětské psychiky a chování dětí 

v určitých situacích, do nichž autorka velmi umně zapracovala vhledy vševědoucího 

vypravěče. 

 

 Epizoda 

Dějová linka je přímočará, události na sebe chronologicky navazují. Přesto se ale 

v knize objevují dvě epizody, tedy odbočení od děje. První je historie kolotoče 

Milosrdných sester, kterou dětem vypráví Ida Spaventová. Tato historie je pro děj důležitá 

a tudíž se nejedná o úplné odbočení. Přesto toto Idino retrospektivní vyprávění narušuje 

jinak chronologický děj. Druhou elipsou je příběh tzv. Conteho. Conte, vlastním jménem 

Renzo, zde vypráví, že není opravdovým hrabětem, ale že se svou matkou a sestrou 

Morosinou pracoval od útlého věku pro benátskou šlechtickou rodinu Vallaressů. Viděl, 

jak rodina Vallaressů přivezla na ostrov ukradený kolotoč a jak si na něm urozené děti 

hrály. Kolotoč ale žádnou kouzelnou moc neměl, protože lvu chybělo křídlo. Tato 

epizoda není pro příběh tak zásadně důležitá, děj se mohl bez problémů odvíjet tak, že by 

Conte byl pravým hrabětem, ovšem zchudlým. Tím by se vysvětlilo, proč zaplatil za 

dlouho hledané křídlo falešnými penězi. Přesto se ale jedná o odbočení malé a dobře 

zakomponované, takže jeho přítomnost plynulost děje nijak nenarušuje. Naopak 

upozorňuje na dřívější nerovné sociální poměry, které v Benátkách panovaly mezi 

urozenou šlechtou a pracujícím lidem. 

 

                                                           
35 Téma je to, co je položeno do popředí, do středu zorného pole sdělování (Vlašín, Š., 1984, s. 377). 
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 Fabule36 

Fabule tohoto příběhu je znázorněna v lineárním zřetězení hesel, jelikož základní 

nástin děje je obsaženo již v samostatné kapitole 4.1.  

o Sirotčinec obdrží kolotoč. 

o Šlechtická rodina Vallaressů ho ukradne bez jednoho křídla. 

o Děti služky závidí šlechtickým dětem; rod zchudne a odejde. 

o Renzo (syn služky) hledá křídlo. 

Po několika desetiletích 

o Riccio se snaží okrást Scipia, ten ho přistihne. 

o Děti se seznámí, Scipio se vydává za zloděje, děti ubytuje v kině svého otce. 

o Prosper a Bo utečou k Hamburku do Benátek. 

o Chlapci se seznámí s Vosičkou, která je začlení do skupiny. 

o Renzo získá plán domu majitelky křídla a hledá zloděje. 

o Scipio přijme Renzovu nabídku. 

o Scipiova identita je odhalena dětem. 

o Proběhne krádež křídla. 

o Dochází k předání křídla. 

o Bo je u Esther a Vosička v sirotčinci. 

o Bo uteče, Prosper se Scipiem odplují na ostrov. 

o Renzo a Morosina se stali dětmi, Scipio je dospělý, Barbarossa je také dítě. 

o Návrat z ostrova k Idě 

o Esther adoptuje Barbarossu a společně odjíždějí 

 

 

 

 

                                                           
36 Fabule je ucelená řada dějových událostí v časovém a příčinném sledu, tedy tak, jak za sebou logicky 

následují. (Hrdlička, F., 2004, s. 123). 
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 Titul díla 

Titul Pán zlodějů předesílá, že ústřední postavou bude člověk, co krade. Ilustrace 

pod názvem zobrazuje maskovaného mladíka s pytlem v ruce na kamenném mostu, na 

kterém se uprostřed nachází kamenná lví hlava. Maska na mladíkově obličeji spolu 

s kamennou lví hlavou napovídají, že se příběh knihy odehrává v Benátkách. 

 

Kombinace názvu románu s ilustrací na jejím obalu je pro čtenáře zavádějící. Pod 

pojmem “pán zlodějů“ si většina čtenářů představí dospělého muže, který je mistrem 

všech krádeží, nejspíš se zlou povahou. Scipio, který si tak říká, není ale dospělý, zlý, ani 

opravdový zloděj. Z ilustrace lze vydedukovat podle oblečení znázorněného chlapce, že 

se jedná o román odehrávající se v minulém století. Tomuto tvrzení by odpovídaly 

chlapcovy vysoké boty, velký plášť a pytel na lup. Ani v tomto ohledu se ale vzbuzená 

očekávání neshodují s pravdou, jelikož i přes Scipiovo výstřední oblékání se román 

odehrává v současnosti. 

 

 

Obrázek 1 Ilustrace na deskách knihy 
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 Tituly kapitol 

Tituly jednotlivých kapitol místy napovídají vývoj příběhu. Například kapitola 

č. 7 Victor má smůlu čtenáři napoví, že se Victorovi z nějakého důvodu nepodaří děti 

chytit. Obdobně je tomu u kapitol č. 15 Victor dostane nářez, kdy se děti domluví 

a poštvou proti Victorovi skupinu turistek, a č. 47 Barbarossa pyká, ve které je 

z Barbarossy malý chlapec, který navíc musí odevzdat většinu své ukryté hotovosti 

dětem, protože byl jeho nápad, aby Conte děti okradl. 

Tituly téměř všech kapitol jsou v celých větách, většinou krátkých a úderných. 

Svým obsahem i formou projevují dynamičnost příběhu, akci a stupňující napětí. 

Kapitoly jsou nazvány až rafinovaně a představují další úroveň komunikace mezi 

autorkou a čtenářem. 

 

 Vypravěčské a jazykové struktury 

o Vypravěč 

Příběh je vyprávěn ve 3. osobě, tedy se jedná o Er-formu. Vypravěč nezasahuje 

do děje a ani jej subjektivně nehodnotí. Postoj vypravěče je většinou neosobní, nechává 

promlouvat postavy a do příběhu se nijak nezapojuje, ale na děj pohlíží úhlem pohledu 

určité postavy. Těmito postavami jsou nejčastěji Prosper a Victor. 

o Postavy 

K charakteristice postav využívá autorka symboliky jmen. Využívá cizích jazyků, 

např. Fortunato.37 Jméno Barbarossa znamená Rudovous, což k Ernestu Barbarossovi 

patří, jelikož rudé vousy vlastní. Podobně je tomu u Vosičky (Wespe), která má vosí pas. 

Ovšem Vosička je její přezdívka a ne vlastní jméno. Lexikální hra u příjmení tety Esther 

je postavena na sémantickém kontrastu, který představují slova “hart“ a “lieb“, tedy 

“drsný, přísný“ a “milý, laskavý“.  

 

                                                           
37 Viz strana 25. 
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Styl 

Styl, kterým je kniha napsána, čerpá ze všech vrstev slovní zásoby. Pro lepší 

vykreslení atmosféry a uvěřitelnost děje využívá autorka materiál jazyka jiné kultury, 

konkrétně italštiny. „Un vero angelo!“ sagte die Verkäuferin, […]38 (Funke, C., 2000, 

s. 15). Jsou zde použity jednoduché italské fráze, které jsou na konci knihy stručně 

vysvětleny ve dvoustranném rejstříku. Původní názvy míst, také v italštině, jsou vzápětí 

vysvětleny německy. 

o Básnické obrazy39 

Metafory 

Metafory, jakožto základní obrazná pojmenování, se v románu vyskytují celkem 

hojně. Většinou je tomu tak při popisu města nebo laguny, po které děti plují. Voll 

Unbehagen blickte Prosper über das Wasser, ein Meer aus Tinte […]40 (Funke, C., 2000, 

s. 235). Slovní spojení “moře z inkoustu“ označuje barvu, jakou moře té noci mělo. 

Zvláštním druhem metafory je personifikace. Pomocí personifikace se přenáší vlastnosti 

nebo činy živých bytostí na neživé předměty (Martinková, V., s. 18). Těch lze nalézt 

v románu také celou řadu, například: Der kalte Wind […] flüsterte ihnen zu, dass es vorbei 

war mit den warmen Tagen41 (Funke, C., 2000, s. 15), Bücherstapeln, die ihr nachts 

Geschichten zuraunten42 (Funke, C., 2000, s. 268) nebo die untergehende Sonne 

das schmutzige Wasser mit Gold überzog43 (Funke, C., 2000, s. 279). 

                                                           
38 V českém překladu „Un vero angelo!“ řekla prodavačka, […] (Funkeová, C., 2003, s. 19). 
39 Vzhledem k rozsahu této práce se nelze věnovat všem básnickým obrazům použitým v díle, a proto 

jsou zde uvedeny jen ty nejvýraznější. 
40 V českém překladu Prosper se celý nesvůj díval přes vodu, na moře z inkoustu, […] (Funkeová, C., 

2003, s. 171). 
41 V českém překladu I jim […] chladný vítr našeptával, že teplé dny jsou tytam. (Funkeová, C., 2003, 

s. 12). 
42 V českém překladu […] hranicemi knih, které jé v noci šeptaly příběhy (Funkeová, C., 2003, s. 194). 
43 V českém překladu jak zapadající slunce povléká špinavou vodu zlatem (Funkeová, C., 2003, s. 201). 



41 
 

Metafory a personifikace plní v tomto příběhu stejnou funkci, jako ve všech 

literárních dílech. Dávají příběhu epický nádech, přidanou hodnotu. Díky nim se nejedná 

o pouhý stručný popis míst a událostí. 

Ironie 

Ironii využívá ze všech postav nejvíce Ida Spaventová, a to hlavně v okamžiku, 

kdy se jí objeví ve svém domě děti: „Eine interessante Maske trägst du da, mein Lieber, 

so eine ähnliche habe ich auch, nur dass ich sie selten bei Einbrüchen benutzte.“44 

(Funke, C., 2000, s. 193). Oslovení “mein Lieber“ nebývá při vloupáních vůči zloději 

časté, tedy je jasné, že ho Ida myslela ironicky. Stejně tak svou poznámku o vloupáních, 

jelikož není žádnou zlodějkou. 

 

4.4  Analýza žánru 

 

Každé literární dílo je tvořeno řadou složek, z nichž k nejvýznamnějším patří 

určitý umělecký druh a žánr. Literární žánr lze definovat jako skupinu literárních děl, 

která prokazuje společné znaky a vlastnosti, které vyplývají z jednotlivých složek díla 

(obsah, rozsah, kompoziční výstavba, jazyk, atd.). Toto pravidlo platí v literatuře jak pro 

dospělé, tak pro děti a mládež. I dítě přistupuje ke knize s jistými očekáváními, které 

vyplývají z jeho zkušenosti s knihami vzhledově podobnými. Projevuje se zde dětská 

tendence ke klasifikování a třídění vjemů a zkušeností.  

 Pán zlodějů je s určitostí román, jehož cílovou skupinou je starší dětský čtenář. 

Lze tak usuzovat z faktu, že hlavními hrdiny románu jsou děti. Každá kapitola je také na 

začátku i na konci uvozena autorčinou ilustrací. Text románu není psán velkým fontem 

a celkový rozsah knihy je 391 stran textu (v českém vydání 288 stran, ale kniha má větší 

formát). 

 

                                                           
44 V českém překladu „Máš zajímavou masku, milý chlapče, já mám taky podobnou, jenže ji málokdy 

používán při vloupáních.“ (Funkeová, C., 2003, s. 139). 
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4.4.1  Pán zlodějů jako román žánru fantasy 

 

Tajemných, nevyjasněných prvků, které mají ve čtenáři vyvolat napětí, lze 

v románu najít hned několik. Tyto prvky jsou ale typické pro dobrodružné romány. Pán 

zlodějů je jednodimenzionálním románem (na rozdíl od většiny fantasy příběhů) 

odehrávající se na reálně existujícím místě, tedy nikoliv v autorkou vymyšleném světě. 

Tento román jde také obsahově proti proudu většiny fantasy románů tím, že jeho hrdinové 

neutíkají od reality. I když Prosper a Bo opravdu do Benátek utečou, jejich neoblíbená 

teta si je zde najde. Dá se tedy říct, že realita je zde dožene. Fantastika pro děti je 

charakteristická zejména kouzelnými postavami, předměty a formulemi. 

Pro fantasy literaturu typický boj dobra a zla zde není explicitně pojmenován, ale 

není složité jej nalézt. Jedná se o nepřímý boj mezi detektivem Victorem a překupníkem 

Barbarossou. Victor je bezesporu kladným hrdinou, který se postaví za práva dětí a snaží 

se jim pomoci. Barbarossa naproti tomu děti okrádá při jejich finančních transakcích a je 

vůči nim hrubý. Neostýchá se dokonce otrávit dva psy, aby naplnil svou vidinu výdělku. 

Je tedy plně negativní postavou. Tento střet kladné a záporné postavy ale nelze považovat 

za znak fantastičnosti díla, jelikož ani jedna z postav nemá kouzelné schopnosti. 

Jediným magickým předmětem v příběhu je kolotoč Milosrdných sester. Kolotoči 

je přisuzována kouzelná moc, která dokáže udělat z dospělých děti a z dětí dospělé. Na 

kolotoči jsou čtyři figury, mořská panna, mořský koník, Neptun a okřídlený lev. Když je 

lvu vráceno chybějící křídlo, tak opravdu funguje. Kolotoč je do příběhu zasazen pouze 

jako nástroj potřebný k co nejspravedlivějšímu rozuzlení příběhu.  

Žádné magické formule či zaklínadla se v románu nevyskytují. Vzhledem k faktu, 

že více magických či fantastických prvků se v románu nenachází, není možné tento román 

zařadit do žánru fantasy literatury. K takovému závěru by bylo zapotřebí více 

nadpřirozených událostí nebo osob. 
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4.4.2  Pán zlodějů jako dobrodružný román 

 

 Dobrodružné romány se vyznačují zpravidla exotický prostředím. Toto prostředí 

představují v Pánovi zlodějů Benátky. Benátky jsou pro oba hlavní protagonisty 

útočištěm před vším zlem světa, mají být magickým místem. Děti pocházejí z Hamburku, 

přístavního města. Díky tomu jsou již zvyklé na město, kterým teče velké množství vody, 

ale voda je jediným atributem společným pro obě města. Hamburk několikrát vyhořel, je 

to město plné lodí, obchodníků a průmyslu. Benátky oproti tomu jsou historickou 

památkou, kde jakoby se zastavil čas v době renesance. Také podnebí je zde proti severu 

Německa nesrovnatelně teplejší. Teplé, slunné Benátky představují v porovnání 

s deštivým Hamburkem pro děti ráj. Exotičnost nebo také nevšednost prostředí Benátek 

je podtržená také cizím jazykem, tedy Italštinou, kterou se děti během několika týdnů 

naučí. 

 Identifikace čtenáře s úspěšným hrdinou není v tomto případě úplně možná. 

Čtenář se může identifikovat s Prosperem jakožto sirotkem, který nechce zůstat 

v internátu a bez bratra. Také je možné určité ztotožnění se Scipiem, kterého rodiče 

ponižují a přehlížejí. Ovšem ztotožnění není možné udržet do konce příběhu, protože 

Prosper uteče s bratrem za hranice státu a Scipio se pomocí magie stane dospělým. 

 Pána zlodějů tedy nelze klasifikovat jako dobrodružný román, ačkoliv děti 

prožívají různá dobrodružství, která ale mají především detektivní charakter. Označení 

románu pouze jako dobrodružný román by tedy bylo zjednodušené a zavádějící, jelikož 

splňuje pouze jedno kritérium této kategorie, a tím je exotické prostředí. 
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4.4.3  Pán zlodějů jako detektivní román 

 

Detektivních rovin můžeme vidět v románu několik. První rovinou je ta, kdy 

Esther s Maxem nechají děti hledat. Hartliebovi zainteresují do hledání dětí nejdříve 

policii, pak soukromého detektiva, a nakonec i širokou veřejnost. Tento poslední krok 

zprostředkují plakáty s fotkami obou chlapců, které dají Hartliebovi vyvěsit v celých 

Benátkách. 

Obchod, jaký děti uskutečňují s vetešníkem Barbarossou, je protizákonný. Nejen, 

že děti nejsou dost staré na účast v obchodní transakci, ale navíc byly dané předměty 

kradené. Z typické linie detektivního příběhu vybočuje Victorovo chování v momentě, 

kdy se osvobodí ze zajetí dětí. Victor totiž policii neudá ani překupnictví, Scipiovy 

krádeže, ani Prospera a Boa Hartliebovým. Jiný detektiv by se takto nezachoval. 

Barbarossův obchod není zločineckým doupětem v pravém slova smyslu, 

ale zločiny se zde domlouvají i zde probíhají, o tom není pochyb. Proběhne zde nejen 

prodej kradeného zboží, ale i dohoda Conteho s Barbarossou, že Barbarossa kontaktuje 

Pána zlodějů ohledně krádeže křídla a že za tuto krádež zaplatí Conte falešnými penězi. 

Conte a jeho ostrov představují další detektivní rovinu románu. Conte je zahalen 

samými tajnostmi. Neprozradí své jméno, místo, kde pobývá, ani důvod krádeže křídla. 

Když se ho děti s Idou pokusí po transakci pronásledovat, tak vystřelí jejich směrem. Lze 

ovšem předpokládat, že šlo jen o varovný výstřel, který měl děti od pronásledování 

odradit. K tomuto závěru lze dojít na základě skutečnosti, že nebyl slyšet dopad střely 

(do vody ani jinam) a více než jednou vystřeleno nebylo. Dalším důvodem je povaha 

samotného Conteho, který se jeví jako spravedlivý muž. 

V románu figuruje také policie, a to když objeví Boa s Vosičkou v kině Stella, 

Boa předají Hartliebovým a Vosičku sestrám v sirotčinci.  

Celkem se tedy v románu objevuje pět detektivních rovin. Hlavním tématem 

románu ale není překupnictví kradených předmětů ani postup italské policie či 

soukromých detektivů při hledání pohřešovaných dětí. Tématem jsou samy děti a jejich 
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situace. Proto usuzuji, že Pán zlodějů není čistě detektivním románem pro starší dětské 

čtenáře. 

 

4.4.4  Pán zlodějů jako společenský (sociálně-kritický) román 

 

Pán zlodějů obsahuje několik prvků typických pro společenský román. Zaobírá 

se osudem dětí, které žijí na ulici a živí se krádežemi. Je zde ukázáno několik důvodů, 

proč děti končí na ulici – z důvodu smrti rodičů, týrání, strachu z dospělých příbuzných. 

Děti jsou raději bez domova, než aby vyhledaly pomoc sociálních pracovníků, protože 

myšlenka na sirotčinec v nich vyvolává strach. Jediný sirotčinec, který je v knize 

zobrazen, ale nepůsobí děsivě. Naopak se zdá, že se jedná o zařízení na vyšší úrovni. 

Všude je čisto, jeptišky se o děti starají a zdá se, že mají ke své práci lidský přístup. Dětí 

je zde ale celkem hodně, takže se nedá mluvit o rodinném zázemí ani o útulnosti. Přesto 

se jeptišky snaží udělat pro své svěřence to nejlepší.  

Román je také kritikou životního stylu dnešních dospělých. Většina společnosti je 

v románu prezentována jako povrchní, lidé se honí za penězi či nákupy a neuvědomují si 

krásu života. Neumí si v klidu sednout a pozorovat místo, na kterém se nacházejí. 

Takovou činnost by označili za pošetilost. Dospělí nechápou myšlení a priority dětí, 

protože už sami zapomněli, jaké to bylo, když jimi sami byli. Děti chtějí být dospělé, aby 

si mohly dělat, co chtějí, a nemusely nikoho poslouchat. Dospělí zas chtějí být dětmi, 

i když jim vůbec nerozumí, protože podle jejich názoru děti nemají v životě žádné starosti. 

Tyto poslední myšlenky v románu zobrazené jsou velmi nadčasové. 

V románu Pán zlodějů se nijak nepromítají politické otázky ani stav světové 

ekonomiky (finanční krizi). Pouze lehce se dotkne sociálních rozdílů (Scipio z bohaté 

rodiny versus ostatní děti) ale ukazuje, že na bohatství nezáleží, pokud v rodině nefungují 

správně vzájemné vztahy. 
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4.5  Komentář k českému překladu 

 

 Český překlad knihy vyhotovila Emílie Harantová a vyšel v prvním vydání 

v Praze v roce 2003. Překlad je na většině míst doslovný, bez výrazné vlastní iniciativy 

překladatelky, díky čemuž si text zachovává jistou věrnost originálu. Cizí slova ponechala 

překladatelka v italštině, pouze je uvádí v potřebném pádě. Místy se vyskytují drobné 

chyby, například věta „Ich hab mit Wespe um drei Comichefte gewettet, […]“(Funke, 

2000, s. 42) zní v českém překladu takto: „Vsadil jsem se s Vosičkou o dva komiksy, […]“ 

(Funkeová, 2003, s. 31). V tomto případě by zachování věrnosti originálu bylo namístě. 

 Na některých místech se ale překladatelka odchýlila od doslovného překladu 

a zapojila vlastní fantazii, např.: Barbarossas Kopf war kahl wie eine Christbaumkugel, 

[…] (Funke, C., 2000, s. 42). Na tomto místě použila Harantová v češtině ustálené slovní 

spojení „Barbarossa měl hlavu holou jako koleno“ (Funkeová, C., 2003, s. 31) nejspíš 

proto, že ho čeští čtenáři považují za přirozenější. Této větě by doslovný překlad nijak 

nevadil, protože i české vánoční ozdoby jsou holé, stejně jako hlavy plešatých mužů, tudíž 

by toto přirovnání každý čtenář pochopil, ale jistě by ho považoval za spojení vybočující 

z norem. 

 Zvláštního překladu se také dočkalo slovní spojení, které použil Mosca k popisu 

Barbarossy: „[Er] ist ein gerissener Kerl“ (Funke, C., 2000, s. 37). Slovo gerissen lze 

přeložit jako podnikatel či podvodník, který zná všechny triky a použije je, aby získal 

veškeré výhody k vlastnímu prospěchu45. Kerl je hovorový výraz pro muže. Toto slovní 

spojení lze tedy volně přeložit jako “chlap, který myslí hlavně na vlastní prospěch.“ 

Překladatelka přeložila větu takto: „Barbarossa je šizuňk“ (Funkeová, C., 2003, s. 28). 

Slovo “šizuňk“ je synonymem pro podvodníka a v současnosti se již téměř nepoužívá. 

Proto je nepravděpodobné, že by takové slovo použil dvanáctiletý chlapec žijící na ulici. 

Pokud chtěla překladatelka zachovat neformální mluvu, byl by vhodnější výraz “šejdíř“, 

který se v psané podobě vyskytuje mnohem častěji46. 

                                                           
45 Gerissen. In: Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin und München: Langenscheidt KG, 

2010, s. 475. ISBN 978-3-468-49042-2.  
46 Slovo “šejdíř“ bylo použito naposledy v roce 2008. Zdroj: http://www.korpus.cz 
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 Z těchto příkladů lze soudit, že vlastní intence překladatelky dílu moc nesvědčí, 

a proto je dobře, že se v překladu objevují jen velmi zřídka. V ostatních aspektech se ale 

jedná o kvalitní překlad. 

 V českém překladu nejsou přeložena téměř žádná vlastní jména, a to ani italská, 

ani německá. Jedinou výjimku z pravidla tvoří Wespe, v českém překladu Vosička. 

Rozhodnutí překladatelky nepřekládat ostatní jména má svůj hlavní klad v tom, že 

nemůže dojít k rozporu mezi originálem a překladem. Překladatelka nejspíš nechtěla 

zbytečně narušovat autenticitu díla. Negativně se toto rozhodnutí jeví v tom smyslu, že 

českému čtenáři neznalému německého jazyka uniknou určité informace. Nejedná se 

o informace zásadní pro pochopení děje, ale německy mluvící čtenář má z díla jistě lepší 

dojem, když si dovede přeložit například Estheřino příjmení (Hartlieb).  
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Závěr 

 

Hlavním cílem této práce byla analýza a klasifikace žánru románu Pán zlodějů od 

Cornelie Funkeové. Tento román se řadí k důležitým a hodnotným knihám v německé 

literatuře pro staršího dětského čtenáře. Téma sociální nespravedlnosti je nadčasové, 

jelikož ta se nachází ve všech společnostech v jakémkoli čase. Klasifikovat žánr knihy 

určené pro mládež není jednoduchý úkol. Autoři těchto knih chtějí prostřednictvím svých 

příběhů předat čtenáři určité poselství, morální hodnoty či ponaučení, ale zároveň musí 

tento obsah zpracovat čtivě a zábavně, aby nebyl příběh odložen jako mravokárná 

učebnice. Proto se autoři uchylují k motivům a prvkům různých literárních žánrů, aby 

svým příběhům dodaly čtivost. Maskují tak motivy, které je k sepsání příběhu vedly. 

Zároveň tím znesnadňují pokusy o literární analýzu takového díla. Román Pán zlodějů je 

toho zářným příkladem.  

Po mnou provedené detailní analýze klasifikuji tento román jako sociální 

detektivní román pro staršího dětského čtenáře s prvky fantasy. Prvky sociální 

a detektivní jsou v románu zastoupeny téměř stejnou měrou. Nelze říct, že se jedná čistě 

o detektivní román, protože děj se nesoustředí pouze na vyřešení všech záhad. Záhadná 

identita Scipia je odhalena jakoby náhodou. Zároveň také nelze tvrdit, že se jedná pouze 

o román společenský (sociální). Společenské romány nemají tak propracovanou zápletku 

a soustředí se více na charakteristiku chování a jednání lidí, než jak je tomu u Pána 

zlodějů. 

Z pohledu tematické je sociálně-kritický román na vrcholu celého zřetězení. 

Využití postupů z dalších subžánrů románu slouží k plastičnosti románu formou dílčích 

témat, např. krádež, legendárnost Benátek, ale i postupů. Román je funkční na metodě 

vrstvení. Detektivních rovin je v románu navrstveno hned několik: Scipiovo dilema 

ohledně krádeží, smlouvání dětí s Barbarossou, hledání dětí soukromým detektivem 

a hledání dětí policií. 

Hlavními hrdiny příběhu jsou děti, podle čehož lze snadno určit, že také děti/starší 

dětští čtenáři jsou cílovou skupinou čtenářů, na kterou se román zaměřuje. Prvek fantasy, 

tedy magický kolotoč, je obsažen v příběhu proto, že představuje východisko z téměř 
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všech problémů. Renzo a Morosina si díky němu splní své dlouholeté přání, Barbarossa 

je potrestán za své zlé chování a Scipio se již nemusí zodpovídat rodičům. Zakončení 

není stoprocentně kladné, protože Barbarossa dostane díky kolotoči možnost prožít téměř 

celý život podruhé, a to si nezaslouží. 

Cílem této práce bylo především zjistit, jakým způsobem je spojení několika 

žánrových prvků v tomto románu funkční. Důležitou podmínkou tohoto funkční spojení 

je především talent autorky a znalost literární teorie. Autorka se rozhodla žánry 

kombinovat, aby co nejsrozumitelněji a přesto ne zjednodušeně přednesla dětskému 

čtenáři závažná sociální témata a zvolila pro to prvky detektivního a dobrodružného 

románu, tedy literárních žánrů, která jsou často řazena mezi nenáročnou, až oddychovou 

literaturu. Díky tomuto výběru románu výrazně odlehčila. Závažnost sociálních témat 

tvoří spolu se zmírňujícími motivy detektivní a dobrodružné literatury vyváženou 

kombinaci. Prvek magie nejen, že představuje řešení problémů, ale také dává románu 

možnost nechat se klasifikovat jako fantasy literatura, díky čemuž se v dnešní době, kdy 

je fantasy na vzestupu, dočká mezi čtenáři kladného přijetí. Není náhodou, že Pán zlodějů 

vyšel v angličtině v době, kdy byly na vrcholu popularity fantasy knihy J. K. Rowlingové. 

Označení “fantasy pro děti“ znamenalo v té době záruku úspěchu. 
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5. Resümee 

 

Der Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Forschung von dem Buch Herr der 

Diebe von Cornelia Funke. Das Ziel war die Klassifikation ihres Genres und die 

Analyse. Besondere Berücksichtigung wurde auf den Hauptpersonen gezahlt, weil sie 

mit ihnen Charakteren und Aktionen das Genre des Romans bestimmt haben. 

Ich habe diesen Roman gewählt, weil ich von der Qualität des Romans fasziniert 

war. Das Teilziel dieser Arbeit war die Aufklärung der Funktionsfähigkeit von der 

Verbindung von mehreren literarischen Elementen. 

Der erste Teil der Arbeit bietet einige Informationen über deutsche Fantasy 

Literatur für Kinder und Jugendliche und über die Autorin und ihre Entwicklung als 

Schriftstellerin. Hier befinden sich auch Spezifikationen von ausgewählten 

literarischen Genres. Diese Genres werden nach der ersten Vorstellung von dem 

analysierten Roman gewählt. Der Roman Herr der Diebe ist hier auch im Kontext der 

deutschgeschriebene Fantasy Literatur für Kinder und Jugendliche dargestellt. 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des Romans und mit 

der Abgrenzung seines Genres. In der Geschichte tritt deutlich die Aspekte von 

Sozial- und Krimiroman. Das Fantasy-Element ist nur als der Ausweg der Geschichte 

benutzt, aber es bestimmt das Genre des Buches nicht. Für Klassifikation dieses 

Romans als ein Fantasy Roman müssten hier mehrere Fantasy-Elemente sein.  Ich 

klassifiziere der Roman Herr der Diebe als ein sozialer Krimiroman mit Fantasy 

Elemente für ältere Kinderleser. Die Verbindung von mehreren literarischen 

Elementen ist funktionell dank der Fertigkeit von die Autorin. Sie hat mehrere 

Schichten von ein Krimiroman mit sozialkritischem Roman kombiniert. Die Krimi-

Elemente erschließen die ernste Geschichte zu den älteren Kinderlesern. 
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