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O co v knize jde (ne o 

čem je!) 

 

 

 

Jedná se o hororový příběh o dětských imaginárních kamarádech, kteří se 

zlobí, protože na ně jejich lidští přátelé po čase zapomněli a našli si své 

skutečné kamarády. Tito imaginární přátelé se chtějí pomstít, čímž začíná 

příběh plný napínavých scén, které se odehrávají ve skutečném a 

imaginárním světě.  

 

klíčové problémy, 

situace 

 

 

 

 

1. Neschopnost dětí najít si kamarády v raném věku života. 

2. Problémový vztah hlavního hrdiny k otci, kterého nikdy nepoznal. 

3. Dětská šikana. 

4. Solidarita a obětavost v rámci nově vytvořeného přátelství. 

5. Boj proti nepřátelským silám. 

 

doporučující vyjádření 

pro kolegy (proč je 

vhodné knihu dát 

žákům, co s ní sledovat a 

dělat atp., vč. ohledu k 

věku čtenářů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knížka s názvem Imaginární (ne?)přátelé může na první pohled připomínat 

tuctový hororový příběh s dětským hrdinou. Avšak za touto kulisou se 

skrývá hlubší vyznění celého příběhu. Hlavní hrdina neustále bojuje proti 

nepřátelským silám, které mu však staví do cesty jeho imaginární otec. Otce 

nazývám imaginárním, jelikož i on spadá do vymyšleného dětského světa. 

Hlavní hrdina jej totiž nikdy nepoznal, protože jeho maminku opustil, když 

byla těhotná. Knížku bych tedy doporučila žákům hlavně proto, aby za 

hororovým vyprávěním dokázali rozpoznat pravý smysl příběhu a aby se 

zamysleli nad důležitostí mezilidských vztahů, tedy vztahů v rodině a vztahů 

mezi sebou. 

Domnívám se, že je tato knížka pro žáky velice přitažlivá, a to nejen díky 

svému obalu. Z tohoto důvodu si myslím, že bude žáky určitě bavit a že si ji 

s chutí přečtou. 

Knížku bych doporučila chlapcům i dívkám ve věku od dvanácti let. 

Záměrně zmiňuji věk od dvanácti let, jelikož mi má mladší sestra sdělila, že 

tuto knížku přečetla právě v tomto věku. Není tedy podmínkou, že napínavý 

děj zaujme primárně chlapce. Je atraktivní také pro dívky, které mají zálibu 

v příbězích s dramatickými situacemi.  

Tato kniha má výhodu také v tom, že není až tak obsáhlá. Je tedy vhodná 

pro čtenáře, kteří raději sáhnou po útlejší knížce.  
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