
 

    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky   

Regionální organizace Plzeňského kraje 
 

 
 

Vážení přátelé, 

 

Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) Plzeňského kraje 

ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje si Vás dovoluje pozvat 

na literární přednášku 

 

Báječný hrdina k nevydržení 
 

 

PhDr. Mgr. Kateřiny Lohrové, Ph.D. z katedry psychologie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. 

Přednáška se bude konat v úterý 14. ledna 2020 od 10:00 hod. ve vzdělávacím centru Studijní 

a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni, Smetanovy sady 2 (1. poschodí hlavní budovy).  

Předpokládaný konec ve 13:00 hod. 

Anotace: 
Příběhová próza ze života dětí patří k významným žánrům dětské četby. Zobrazuje události z reálného 

života dítěte představující základní a typické modely mezilidských vztahů a životních situací. 

Hrdina je nejčastěji postavou referenční – vztahovou, vzorovou. Umělecká zobrazení reality dětského 

světa se nevyhýbají pojmenování různých druhů problémů nebo překážek, které mohou děti potkat a 

změnit jim život. Zvláště v současné příběhové próze jsou tyto tendence velmi silné. Outsiderství, nemoci 

a fyzické i psychické handicapy tvoří významnou motivickou linii. Světoví i čeští autoři se nevyhýbají 

nabízení takových témat i velmi malým čtenářům. A hrdina zůstává hrdinou dál…  

Nebo tomu tak není? Je hrdinou chlapec nenápadný a nezajímavý? Sourozenci odlišného etnického 

původu? A co chlapec s poruchou pozornosti? Naváží se čtenářem také vztah? A jsou hodni nápodoby? 

Nebo funguje mechanismus působení „jiného“ hrdiny také „jinak“? Příspěvek ukazuje hrdiny dráždící, 

přesto motivující a inspirující. Autorka využívá své zkušenosti poradenského psychologa a nabízí 

zamyšlení nad formativním přínosem čtení příběhů s hrdiny, kteří jsou někdy k nevydržení, ale tím 

paradoxně blíže svým příjemcům se stejnými obtížemi. Na příkladu knih z české i zahraniční produkce 

přibližuje, že být hrdinou je někdy už jen umět být sám sebou.  

 

Zveme individuální členy SKIP, volná místa nabídneme dalším zájemcům z řad knihovníků 

veřejných knihoven. Účast na přednášce je bezplatná, bude hrazena z prostředků RV SKIP. 

Maximální počet účastníků 35. 

 

Zájemce prosíme o potvrzení účasti registrací elektronicky  

vyplněním formuláře (klávesa Ctrl+ kliknutí na odkaz): http://bit.ly/Bajecny-hrdina-k-nevydrzeni 

 

Těšíme se s Vámi na viděnou 

        Mgr. Hana  Hendrychová v. r. 

              předsedkyně RV SKIP 

 
V Plzni 17. 12. 2019 

http://bit.ly/Bajecny-hrdina-k-nevydrzeni

